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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 
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 da Presidente da SER
PALAVRAS
Queridos irmãos, 
Chegamos ao mês de setembro, início da primavera, época de 
crescimento e recomeço. O espetáculo do desabrochar das flores 
simbolizando a renovação. 
Como na natureza, nós também sentimos necessidade de renovação 
interior e do despertamento, através do autoconhecimento e do 
estudo das Grandes Verdades Espirituais.
Estamos passando por momentos difíceis, mas como na primavera, 
precisamos renovar as nossas forças e desabrochar para uma nova 
fase seguindo em frente com muita Fé e Esperança em dias melhores.
Nós, na Ramatis, estamos retornando aos poucos os nossos 
atendimentos presenciais, com todos os cuidados de higienização e 
distanciamento exigidos pelos Protocolos Governamentais, para que 
possamos atender a centenas de pessoas que chegam à nossa Casa 
precisando do socorro espiritual.
Já estamos com os tratamentos presenciais do Passe Coletivo, 
Palestras do Trat. 2 e da Cromoterapia, com o trat. 03 - Desobsessão, 
o Curso de Espiritualismo Universalista e agora estamos nos 
preparando para o retorno da Antigoécia. 
Vamos aos poucos, com segurança. 
Cada vez mais, médiuns se colocam à disposição para o retorno ao 
trabalho mediúnico, sentindo a necessidade de se doar, de servir ao 
próximo e a si mesmo, pois como disse Francisco de Assis: “É dando 
que se recebe.” 
Ocupemos sabiamente o nosso tempo! Busquemos o estudo, o 
entendimento e a prática da fraternidade.
Deixo aqui, para reflexão de todos nós, uma frase de Emmanuel (do 
livro Coragem – por Chico Xavier):    
“Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás 
sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se 
converterão em prazer de servir.”
Que Deus abençoe a todos nós!

Cléia Gonçalves 
Presidente da SER
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A INTUIÇÃO MEDIÚNICA

PARA ONDE CAMINHA A HUMANIDADE?
Nicanor

Que sucederá ao médium que descrer da 
própria intuição? 
A intuição é o canal inicial, por onde 
penetram as primeiras noções do trabalho 
a que se entregará o medianeiro. 
Ao primeiro envolvimento que é feito, 
produz-se uma vaga noção, como um 
pressentimento, uma aproximação da 
ideia, introito ao desenvolvimento real do 
trabalho. O espírito do sensitivo é envolvido 
por sugestões, numa fase preparatória, 
maneira natural de se abordar o assunto. 
A intuição é a fonte cristalina das verdades 
espirituais se o médium crer em si, por 
sentir o próprio esforço no cumprimento 
dos deveres morais e espirituais. É a ligação 
constante entre seu espírito e a vontade do 
Eterno, se souber manter-se em um tônus 
salutar de aprendizagem evangélica. 
A confiança nas intuições tem estreita 
ligação com a capacidade de servir e amar. 
O espírito reto confia em si. Sabe que 
desenvolve os esforços necessários ao seu 
autoaprimoramento e jamais duvidará da 
veracidade daquilo que sua alma, afeita ao 
bem e somente ao bem, absorve da Fonte 
de Toda a Verdade. 
Daí a necessidade premente de 
estabelecerem os médiuns, consigo 
mesmos, um pacto de conduta 
irrepreensível, a fim de que haja, em seu foro 
íntimo, um acervo valioso de autoconfiança. 
A fé em si e, consequentemente, em seu 
trabalho, crescerá na proporção inversa de 
sua acomodação com o menor esforço. 
De que valerá afirmarem-se presentes os 
irmãos desencarnados, amigos de todas 
as horas, se o medianeiro permanecer 

Na sua opinião, para onde caminha a Humanidade? Haverá 
responsabilidade de, em breve, atingirmos um grau de 
igualdade e fraternidade entre os homens?

Chico Xavier:

Creio que mesmo que isto nos custe muitos sofrimentos coletivos, 
nós chegaremos até a confraternização mundial.

As circunstâncias da vida na Terra nos induzirão a isso e nos 
conduzirão para essa vitória de solidariedade humana.

Não é para outra coisa que o Cristianismo, nas suas diversas 
interpretações, dentro das quais está a nossa faixa de doutrina 
espírita militante, terá nascido, não é? Eu creio que acima de 
nossas governanças, todas elas veneráveis, temos o Governo 
de poderes maiores que nos inspira e que, naturalmente, nos 
enviará recursos para que essa vitória da fraternidade universal 
se verifique.

Transcrito do livro Chico Xavier – Mandato de Amor, editado pela União Espírita Mineira.

Chico responde

negativo, acreditando mais no poder do 
erro, que vê em si repetido constantemente? 
A única chave para a conquista da 
paz interior do trabalhador está no 
aprimoramento incansável de suas reações 
junto aos problemas da vida. Cresça ele 
diante de seus próprios olhos e o resto 
correrá normalmente, pois empenhado 
sinceramente em ser fiel ao Senhor, jamais 
lhe ocorrerá a falta de fé. 
Aquele que sente em si a fidelidade ao 
Bem em todos os setores da vida, sentirá, 
consequentemente, a legitimidade de sua 
inspiração. Confiando em si aprenderá 
a confiar no poder do Bem, por senti-lo 
vitorioso na própria alma em todos os 
instantes. 
A dúvida vem da dúvida. Aquele que 
assiste aos próprios fracassos íntimos, 
diariamente, jamais poderá improvisar 
segurança nos momentos de trabalho 
mediúnico. Será sempre um médium 
torturado pela dor de ver-se bipartido, 
trabalhando alternadamente para o Bem e 
para o Mal.
Que possais colher as flores do 
autoaprimoramento, enchendo de 
encantamento vossa vida espiritual e, assim 
sentireis a alegria de servir, de maneira tão 
pura quanto é de desejar. Conquistai um 
lugar ao sol! Bendito seja Deus.

Nicanor
NOTA do médium: Ver o capítulo XVI, 

“Encantamento Pernicioso”, da obra Libertação, 
pelo espírito de André Luiz.

Do livro: Mensagens do Grande Coração – de 
Ramatis - Nicanor - Rama-Schain - Emmanuel - 

Akenaton e outros Espíritos – cap: 11.
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O TERCEIRO MILÊNIO E A NOVA HUMANIDADE
Ramatis

PERGUNTA: — Achamos demasiadamente 
otimista o que tendes dito até agora 
sobre o advento do terceiro milênio, dado 
o prazo exíguo para que se cristianize 
completamente a nossa humanidade. Não 
é exato?
RAMATÍS: — Não somos nós que atribuímos 
ao terceiro milênio as prerrogativas de 
trazer a cristianização da humanidade 
terrícola; é a milenária voz da profecia que 
assim o diz.
O terceiro milênio está implicitamente 
configurado nos seguintes versículos do 
capítulo XXI — 2 do livro do Apocalipse de 
João Evangelista: “E eu, João, vi a cidade 
santa, a Jerusalém nova que da parte de 
Deus descia do céu, adornada como uma 
esposa ataviada para o seu esposo”. E no 
capítulo XXI — 27: “E não entrará nela coisa 
alguma contaminada, nem quem cometa 
abominação ou mentira, mas somente 
aqueles que estão escritos no livro da vida 
e do Cordeiro”. E no capítulo XXII — 5: “E 
não haverá ali mais noite, nem eles terão 
necessidade de luz do Sol, porque o Senhor 
Deus os alumiará, e reinarão por séculos e 
séculos”.
O apóstolo evidencia a natureza do mundo 
do próximo milênio: a Jerusalém nova, 
como símbolo da civilização constituída 
pelas almas selecionadas, ou seja a nova 
humanidade, distante da abominação, da 
mentira ou de qualquer coisa, contaminada, 
e composta daqueles que, definitivamente 
evangelizados, estão escritos no livro do 
Cordeiro, o símbolo da renúncia, do amor 
e do sacrifício exemplificados por Jesus. Ali 
não haverá mais noite (símbolo das trevas, 
das paixões desregradas e das sombras 
do sofrimento) nem haverá necessidade 
de luz do Sol, porque os direitistas serão 
exatamente os homens interessados no 
mundo espiritual, onde o sol pontifica e 
dá a vida. A futura humanidade deixar-
se-á alumiar pelo Senhor Deus, porque 
será desprendida das exigências e das 
disposições draconianas do reino material.
Justifica-se, pois, esse otimismo a que vos 

referis, em relação ao terceiro milênio, 
porque todas as tradições proféticas, que 
seria longo enumerar, situam-no como o 
início da era crística e do reinado do “povo 
de Deus” sobre a Terra.

PERGUNTA: — Essa seleção apressada 
para um outro planeta, e as modificações 
violentas na verticalização do eixo da 
Terra, serão suficientes, porventura, para 
que o terceiro milénio se nos apresente 
completamente harmonioso? Há de 
suceder, em meio século, aquilo que não foi 
possível conseguir-se em vários milênios, 
como seja a verticalização do espírito?
RAMATÍS: — É claro que não deveis aceitar 
um acontecimento miraculoso, em que o 
homem se angelize subitamente, apenas 
sob o toque da magia sideral do esperado 
terceiro milênio. O juízo final expurgará 
para ambientes adequados os espíritos que 
não se ajustam à urgência da Terra em se 
ajustar às novas funções astrofísicas, que 
lhe foram previstas pelos Mentores Siderais 
durante a sua formação astronômica.
Oportunamente vos daremos 
esclarecimentos sobre o que significam os 
“carmas” das galáxias, das constelações, 
dos sistemas planetários, dos orbes e 
satélites. Então podereis verificar que 
o espírito abusa do seu livre-arbítrio e 
não se ajusta ao carma aperfeiçoativo da 
massa planetária em que reside. O grau de 
progresso previsto para o globo terráqueo, 
no próximo milénio, estabelece-lhe, 
também, um novo padrão geológico e uma 
carga de espíritos em sintonia com a sua 
nova situação.

PERGUNTA: — Uma vez que somos todos 
fadados à Felicidade Eterna, não será 
força de expressão essa apressada seleção 
compulsória sob acontecimentos trágicos? 
Não poderia ocorrer a maturidade espiritual 
sem a preocupação de urgente angelização 
em um terceiro milénio feliz?
RAMATÍS: — Não deveis pensar que Deus 
criou recursos extemporâneos, obrigando 

a caravana espiritual a se apressar na 
escadaria evolutiva. Ele edificou o Cosmo 
com objetivos definitivos que ainda 
ignoramos. Naturalmente, somos parte do 
Grande Plano e constituímos detalhes de 
certa importância, apesar das degradações 
provisórias e da insignificância de nossas 
vidas em relação à magnitude do Universo. 
Mas guardamos a esperança da afirmação 
de Jesus, de que o reino de Deus está 
no homem, o que nos demonstra que a 
insignificante gotícula espiritual humana é 
projeto definitivo de um oceano de luz e 
de sabedoria sideral! Assim como o secular 
carvalho existe potencialmente na bolota e 
o gigantesco pinheiro no modesto pinhão, 
o Arcanjo Planetário está potencialmente 
vivo na rudimentar centelha que forma a 
consciência bruta do selvagem. A bolota 
insignificante se transforma em frondoso 
carvalho, despertando as suas forças 
latentes e ampliando a sua consciência 
vegetal para dominar o meio ambiente; à 
medida que a semente dá vazão às suas 
energias internas, abrange maior zona 
de consciência vegetal e apodera-se, 
também, de maior área de ação. Cresce em 
consciência e em poderio vegetal; serve-
se, então, das energias ambientais em 
conexão com as energias que lhe atuam na 
intimidade, para despertar a configuração 
da árvore benfeitora, cujo molde etérico já 
estava resumido no átomo semente.
Assim como, para a centelha humana 
atingir a configuração planetária, existe um 
caminho, que é o Cristo, ou seja, o Amor 
em sua plenitude cósmica, a bolota só 
alcança a plenitude do carvalho através da 
“afinidade” química, que é o amor vegetal. 
A semente centraliza as suas forças internas 
e as combina harmoniosamente com as 
energias do meio em que é chamada a 
crescer; o espírito do homem concentra 
o seu potencial interno sob a presença 
mais íntima do Cristo, e se põe em relação 
amorosa e fraterna com a humanidade que 
o cerca, para então abranger maior porção 
de Deus. No entanto, a questão de pressa, 
ou demora para essa mais breve realização 

espiritual, é problema do homem e 
não de Deus; é coisa toda particular do 
próprio espírito interessado no assunto. 
Este é que decide se estuga o passo 
ascensional ou se o retarda; o problema 
é excepcionalmente íntimo. Deus, em sua 
Bondade, Sabedoria, Justiça e Amor, limita-
se a conceder oportunidades para aqueles 
que preferem apressar-se, assim como 
favorece ambientes apropriados para os 
que preferem demorar na escalonada. A 
seleção do “juízo final”, na separação do 
trigo e do joio, tem por precípuo objetivo 
criar mais decisivamente essas duas 
oportunidades: o apressamento para os 
direitistas e o recomeço ascensional para 
os esquerdistas. É uma indiscutível decisão 
pessoal deles, e que o Pai, magnânimo 
como sempre, respeita ao conceder os 
poderes do livre-arbítrio aos seus filhos, 
poderes estes que só os faz cessar quando 
eles prejudicam os direitos alheios.
PERGUNTA: — Qual um exemplo mais 
objetivo das vantagens da seleção no juízo 
final?
RAMATÍS: — Considerai a humanidade 
terrícola como se fosse um imenso jardim, 
em que as rosas e os cravos, a fim de 
sobreviverem, lutam ardorosamente contra 
as ervas daninhas, que se multiplicam 
e asfixiam os espécimes inofensivos. 
A situação só poderá ser salva, nesse 
jardim, mediante a intervenção urgente 
do jardineiro, que deve então arrancar as 
ervas más e lançá-las para fora do jardim, 
desimpedindo-o para o crescimento 
satisfatório das espécies delicadas. A 
ausência das ervas ruins favorecerá a 
proliferação vigorosa das flores, assim 
como a emigração dos espíritos daninhos 
da Terra, para outro planeta, tornará o 
ambiente terráqueo mais favorável para o 
breve progresso dos bem-intencionados.

Trecho do livro Mensagens do Astral – Cap. XV – 
Ramatis (psicografado por Hercílio Maes).
Este livro encontra-se à venda na Livraria Ramatis – 
Rua José Higino, 176 – Tijuca – RJ – (21) 2572-1302.
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COMO A MENTE 
SUBCONSCIENTE FUNCIONA

A CORAGEM MAIS SUTIL

Dr. Joseph Murphy
Moacir Costa de Araújo Lima

1. Pense no bem e o bem acontecerá. 
Pense no mal e o mal seguirá. Durante o dia 
inteiro você é aquilo que pensa.
2. A mente subconsciente não discute com 
você. Ela aceita o que a mente consciente 
acredita como verdade.
3. Você tem a capacidade de escolher. 
Escolha saúde e felicidade. Pode escolher 
ser simpático ou antipático, prestativo, 
alegre, cordial, amigo, e todo mundo 
responderá na mesma medida. Essa é 
a melhor maneira de desenvolver uma 
personalidade maravilhosa.
4. A mente consciente é “vigia do portão”. 
Tem como função principal proteger o 
subconsciente de impressões falsas. Resolva 
acreditar que algo bom pode acontecer e 
que está acontecendo agora. Seu maior 
poder é a capacidade de escolher. Escolha 
felicidade e prosperidade.
5. As sugestões e declarações de outras 
pessoas não têm poder de machucá-lo. O 
único poder está na maneira como você 
pensa. Você pode resolver rejeitar os 
pensamentos e as declarações dos outros 
e afirmar o bem. Você tem o poder de 
resolver como vai reagir.
6. Cuidado com o que diz. Você terá que 
responder por cada palavra ociosa. Jamais 
diga “Vou fracassar, vou perder meu 
emprego, não posso pagar o aluguel”. 
O subconsciente não entende uma 
brincadeira. Faz com que todas essas coisas 
aconteçam.

As lições de Jesus, cuja capacidade de 
compreensão e percepção do alcance 
aumentam em função de nossa evolução, 
se demonstram sempre e cada vez mais 
atuais.
Em Matheus, V: 38 a 42, ensina-nos o 
Mestre a célebre e pouco compreendida 
lição de oferecer ao agressor a outra face, 
quando aquele nos fere em uma.
Ao explicar que não devemos tomar essa 
máxima de forma literal, o Evangelho 
Segundo o Espiritismo nos esclarece que tal 
procedimento deixaria o campo livre aos 
maus, que nada teriam a temer, explicando 
que o próprio instinto de conservação, 
uma lei natural, nos diz que não devemos 
entregar o pescoço ao assassino.
Jesus não proibiu a defesa, mas condenou 
a vingança, e, a supracitada obra traz frase 
lapidar:
- Para o orgulhoso, o oferecer a outra 
face parece covardia, porque ele não 
compreende que há mais coragem em 
suportar um insulto do que em se vingar. 
(grifo nosso).
Estamos diante de um revigorado conceito 
de coragem. Diferente daquela expressa na 
reação límbica, primitiva, de responder à 
violência com força ainda mais brutal, essa 
coragem diz respeito a enfrentar os desejos 
de vingança, como parte do burilar a pedra 
bruta que somos.
É a coragem própria dos que perdoam, 
dos que entendem que seu nível é de 
crescimento espiritual e corajosamente 
seguem o caminho da luz.
Repetimos: Não é proibido defender-se, na 
mesma medida em que não é útil vingar-se.

7. Sua mente não é má. Nenhuma força 
da natureza é má. Tudo depende do modo 
como você utiliza os poderes da natureza. 
Use a mente para abençoar, curar e inspirar 
todas as pessoas, em toda parte.
8. Jamais diga “Não posso”. Domine o medo 
substituindo-o pela declaração seguinte: 
“Posso fazer qualquer coisa graças ao poder 
da minha mente subconsciente’’.
9. Comece a pensar a partir das verdades 
e princípios eternos da vida e não do 
ponto de vista do medo, da ignorância e da 
superstição. Não deixe que os outros pensem 
por você. Escolha seus pensamentos e tome 
suas próprias decisões.

Basta ceder ao instinto, para aplicar o 
“olho por olho, dente por dente” cujos 
seguidores, geralmente, não ficam nem 
mesmo no um por um. Na perda de um, 
querem tomar mil. Isso não se coaduna 
com o crescimento espiritual.
Quando crianças, muitos de nós tivemos 
as chamadas dores do crescimento e, 
tivéssemos consciência e capacidade de 
escolha, optaríamos por suportá-las, pois 
nossa natureza nos impelia a crescer. 
Teríamos coragem para tanto.
Assim, para crescer espiritualmente 
precisamos dessa nova coragem, para não 

10. Você é o comandante da sua alma (a 
mente subconsciente) e senhor do seu 
destino. Lembre-se, você tem a capacidade 
de escolher. Escolha a vida! Escolha a 
saúde! Escolha a felicidade!.

11. Tudo aquilo que sua mente consciente 
supõe e acredita que é verdade, a mente 
subconsciente aceita e procura realizar. 
Acredite em boa sorte, orientação divina, 
ação correta e em todas as bênçãos da vida.

Trecho do Livro: O Poder do Subconsciente 
@Dr. Joseph Murphy 

@despertandotelegram

ceder ao ódio, à vingança e a outros tantos 
impulsos negativos, que devem ceder 
lugar ao cultivo do amor, da compaixão, do 
perdão.
Cristo lançou a semente esperando nossa 
coragem de fazer de nosso coração a terra 
fértil em que germine cresça e frutifique.
O justo entendimento de que nosso caminho 
nos leva a um patamar superior ao da 
vingança, nos faz sabedores de que ofensas 
partidas de níveis inferiores não devem 
nos melindrar pois, verdadeiramente, não 
podem nos atingir.
É preciso coragem!

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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MEIO AMBIENTE E CONDUTA 
ESPÍRITA

EVANGELIZAR COM JESUS
Antônio Navarro Sueli Souza

A sustentabilidade ambiental efetivou-se a 
partir da década de 1970. Entidades como 
o Greenpeace (1971), surgiram no cenário 
mundial visando a preservação planetária 
e a sobrevivência dos seres vivos. Nessa 
década, surgiu a Hipótese Gaia, que 
produziu forte impacto no cenário mundial.
A hipótese Gaia foi elaborada pelo cientista 
inglês James Lovelock no ano de 1979, e 
fortalecida pelos estudos da bióloga norte-
americana Lynn Margulis.
Segundo a hipótese, o planeta Terra é um 
imenso organismo vivo, capaz de obter 
energia para o seu funcionamento, regular 
seu clima e temperatura, eliminar seus 
detritos e combater suas próprias doenças, 
ou seja, assim como os outros seres vivos, 
um organismo capaz de se autorregular.
A hipótese Gaia sugere também que os 
seres vivos são capazes de modificar o 
ambiente em que vivem. (1)
A partir da Eco 92 surge a Agenda 21 Global, 
sendo definida como um instrumento 
de planejamento para a construção de 
sociedades sustentáveis, em diferentes 
bases geográficas, que concilia métodos 
de proteção ambiental, justiça social e 
eficiência econômica.
A Agenda 21 Brasileira decorre das diretrizes 
da Agenda 21 Global, e foi entregue à 
sociedade em 2002. (2)
Naturalmente, a atenção do Homem tem 
sido chamada para a questão de suas 
relações com o meio ambiente do planeta 
em que habita, e isso também é objeto de 
estudo da Doutrina Espírita.
Diz a Espiritualidade Superior:
“O instinto de conservação é uma lei 
natural, e foi dado a todos os seres vivos, 
seja qual for o grau de inteligência. Para 
uns, é puramente mecânico, para outros, 
é racional, porque todos devem cumprir os 
desígnios da Providência. Além disso, a vida 
é necessária ao aperfeiçoamento dos seres 
que têm instintivamente esse sentimento, 
sem se darem conta disso.
Deus, dando ao homem a necessidade 
de viver, sempre lhe forneceu os meios 
para isso, e se não os encontra, é por falta 
de iniciativa. Deus não poderia dar ao 
homem a necessidade de viver sem lhe 
dar os meios, por isso faz a terra produzir e 
fornecer o necessário a todos, porque só o 
necessário é útil.
O uso dos bens da terra é um direito 

“Simão e André, filhos de 
Jonas, venho da parte de Deus 
e vos convido a trabalhar pela 
instituição do seu reino na Terra.” 
(Boa Nova, Humberto de Campos - F. C. Xavier)

No encontro de Jesus com seus primeiros 
discípulos, o Mestre deixou clara a sua missão: 
a construção do reino de Deus na Terra.
A construção do reino de Deus na Terra 
é tarefa que se inicia dentro de cada um, 
na construção íntima do reino interior que 
cada criatura possui, como filhos de Deus 
que somos.
A grandiosa tarefa continua hoje, nas hostes 
da Doutrina Espírita e, da mesma forma, 
depende da construção íntima do reino de 
Deus no interior de cada um, e isto é tarefa 
da educação, da verdadeira educação.
Evangelizar com Jesus é, pois, tarefa de 
educação no seu mais profundo significado, 
a educação do Espírito, o desenvolvimento 
harmonioso, gradual e progressivo das 
potencialidades do Espírito imortal.
Evangelização é toda a atividade voltada ao 
estudo da Doutrina Espírita e à vivência do 
Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem.
Na Evangelização Espírita Infanto-juvenil 

para todos os homens, e esse direito é a 
consequência da necessidade de viver. 
Deus não pode impor um dever sem dar o 
meio de satisfazê-lo”. (3)
Visando o relacionamento saudável com 
o meio ambiente, o Benfeitor Espiritual 
André Luiz, em 1960, ditou a página Perante 
a Natureza (4), baseando-se na frase de 
Paulo de Tarso, “Pois somos cooperadores 
de Deus” (5):
“Proteger, o quanto possível, todos os seres 
e todas as coisas.
Preservar a pureza das fontes e a fertilidade 
do solo.
Ampliar pomares, tanto quanto auxiliar a 
arborização e o reflorestamento.
Prevenir-se contra a destruição e o 
esbanjamento das riquezas da terra em 
explorações abusivas.
Utilizar o tesouro das plantas e das flores 
na ornamentação de ordem geral.
Não reter improdutivamente qualquer 
extensão de terra sem cultivo ou sem 
aplicação para fins elevados.
Aplicar as forças naturais como auxiliares 
terapêuticos na cura das variadas doenças, 
principalmente o magnetismo puro do campo 
e das praias, o ar livre e as águas medicinais.
Furtar-se de mercadejar criminosamente 
com os recursos da Natureza encontrados 
nas faixas de terra pelas quais se 
responsabilize”.
Quanto aos desastres naturais, os Benfeitores 

cabe a indeclinável tarefa educacional 
de preparar os futuros cidadãos desde 
cedo, habilitando-os com as sublimes 
ferramentas do conhecimento e do amor 
para o desempenho dos compromissos 
que lhes cumprirá atender, edificando a 
nova sociedade, lembrando que a criança 
de hoje é o trabalhador de amanhã, que 
necessita preparar-se convenientemente 
para assumir sua parcela de trabalho neste 
fantástico processo de transformação e 
regeneração do planeta.
No Departamento de Infância e Juventude 
(DIJ) da SER - Sociedade Espirita Ramatis, 
a atividade de Evangelização abrange as 
aulas de evangelização espírita, baseada 
na Doutrina Espirita, no Evangelho de 
Jesus e nos ensinamentos universalistas de 

Espirituais informam que a destruição é uma 
lei natural, porque é preciso que tudo se 
destrua para renascer e se regenerar. O que 
chamais destruição é apenas transformação 
que tem por objetivo a renovação e o 
melhoramento dos seres vivos, e se a 
destruição é necessária para a regeneração 
dos seres, a natureza os cerca com meios 
de preservação e de conservação para que 
a destruição não ocorra antes do tempo 
preciso. Toda destruição antecipada dificulta 
o desenvolvimento do princípio inteligente, é 
por isso que Deus deu a cada ser a necessidade 
de viver e de se reproduzir. (6)
Raças incontáveis já desapareceram e 
outras estão em vias do mesmo fim, e com 
a nossa atual raça não será diferente, como 
afirma a Espiritualidade Superior, quando 
questionada:
“Há, presentemente, raças humanas que 
diminuem, chegará um momento em que 
desaparecerão da face da Terra?
– É verdade, mas outras tomaram seu lugar, 
como outras tomarão o da vossa um dia”. (7)
É nossa obrigação espiritual cuidarmos de 
nossa casa planetária e dos seres que aqui 
habitam, desenvolvendo a inteligência e 
senso moral, colocando-nos, no entanto, 
nas mãos da Divina Providência que, em sua 
perfeição, cuida de tudo e de todos, sem 
macular a perfeita Justiça e máxima Bondade.
Pensemos nisso!

Fonte: https://www.eusemfronteiras.com.br/ 
meio-ambiente-e-conduta-espirita/

Ramatis, momento especial de convivência, 
aprendizado, reflexão, compartilhamento 
de experiências e construção de vínculos de 
amizade e de fraternidade entre as crianças 
e os jovens frequentadores.
Desta forma, visam:
– Promover a integração do evangelizando 
consigo mesmo, com o próximo e com Deus;
– Proporcionar o estudo da lei natural que 
rege o Universo e da “natureza, origem e 
destino dos Espíritos bem como de suas 
relações com o mundo corporal” (Allan 
Kardec, O que é o Espiritismo, Preâmbulo); 
– Oferecer ao evangelizando a oportunidade 
de perceber-se como ser integral, crítico, 
consciente, participativo, herdeiro de si 
mesmo, cidadão do Universo, agente de 
transformação de seu meio, rumo à toda 
perfeição de que é suscetível. (Currículo 
para as Escolas de Evangelização Espírita 
Infanto-juvenil - Rio de Janeiro: FEB, 2011.)
A ação evangelizadora envolve, ainda, pais 
e familiares, convidando-os a participarem 
de grupos e reuniões voltados ao estudo 
de temas relacionados à vida em família, 
fundamentados à luz da Doutrina Espírita.
A Doutrina Espírita representa, hoje, 
elevada escola de educação do Espirito, 
abrindo-lhe a mente pelos canais da razão 
e iluminando o coração pelos canais do 
sentimento superior.
A construção do reino de Deus na Terra, de 
um mundo novo que aguardamos nessa 
Nova Era que se inicia, é tarefa da educação 
com Jesus, e depende de nosso trabalho, 
de nosso esforço constante.

Sueli Souza 
Coordenadora DIJ - Ramatis

ee--mmaaiill::  
ddiijjsseerr@@rraammaattiiss..ccoomm..bbrr

CONHEÇA NOSSO DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA  EE  JJUUVVEENNTTUUDDEE    [DIJ]

Evangelização com acolhimento, estudo e carinho, 
sob ensinamentos de JESUS, KARDEC E RAMATIS

IINNFFÂÂNNCCIIAA

CCrriiaannççaass  ddee  
33  aa  1122  aannooss

OOss  EEnnccoonnttrrooss  
aaccoonntteecceemm  
vviirrttuuaallmmeennttee  ccoomm  
ccrriiaannççaass  ee  ppaaiiss,,  
eennqquuaannttoo  éé  aavvaalliiaaddoo  
oo  rreettoorrnnoo  
pprreesseenncciiaall  eemm  ffaaccee  
ddoo  cceennáárriioo  ddee  
vvaacciinnaaççããoo  ccoonnttrraa  aa  
CCoovviidd--1199

JJUUVVEENNTTUUDDEE

JJoovveennss  ddee  
1133  aa  2255  aannooss

OOss  EEnnccoonnttrrooss  
aaccoonntteecceemm  
vviirrttuuaallmmeennttee  ccoomm  
ooss  jjoovveennss,,  eennqquuaannttoo  
éé  aavvaalliiaaddoo  oo  
rreettoorrnnoo  pprreesseenncciiaall  
eemm  ffaaccee  ddoo  cceennáárriioo  
ddee  vvaacciinnaaççããoo  
ccoonnttrraa  aa  CCoovviidd--1199
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Hipnoterapia - PNL 
Regressão Terapêutica 
Terapia de Vidas Passadas 
Baralho Cigano Terapêutico 
Constelação Familiar Sistêmica 
Psicoterapia Reencarnacionista... 

  @simonedaher_terapias
simonedaherterapias@gmail.com

(21) 99695-1897      

Federação dos Terapeutas Holísticos do Brasil
 

Simone Daher 

Atendimentos online
Todas as idades

  Reconcilie-se com o seu PassadoReconcilie-se com o seu Passado  
  Reconecte-se com a sua EssênciaReconecte-se com a sua Essência

T e r a p e u t a  H o l í s t i c a

PRESENÇA DE LUZ
Emmanuel

Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca 
te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, 
porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. 
Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite 
cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, 
porque transformarás o próprio espírito em vaso de 
abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo 
a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. 
Se cultivares amor na execução do dever que a 
Divina Providência te atribui, nunca experimentarás 
cansaço ou desengano, porque o trabalho se 
te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. 
Se aplicares amor nos recursos verbais que 
a Eterna Sabedoria te confere, nunca te 
complicarás em manifestações infelizes, 
porque a tua palavra se transubstanciará em 
clarão e bênção, naquilo em que te expresses. 
Se espalhares amor no lugar em que as Leis da 
Vida te situam, nunca te observarás na condição 
de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência 
se tornará serenidade e esperança, garantindo 
a harmonia e a tranquilidade onde estejas. 
Se conservares o amor no coração, -- obra divina do 
Universo -- nunca te perderás na sombra, porque 
terás convertido a própria alma em presença de luz. 

Emmanuel (Espírito) 
Do livro “Coragem”, de Francisco Cândido Xavier.


