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Dentre as várias modalidades de preservação e disseminação dos costumes  manés, a mais prestigiada é a arte cênica, personagens 
baseados em típicos manezinhos da Ilha arrancam gargalhadas da plateia. A representação dos tipos mais peculiares que, há décadas, 
conquistam o público ilhéu e do continente, é feita hoje por dezenas de artistas, entre eles, o Mané Odilho, interpretado por Alceu 
Ramos, um personagem que costuma abrilhantar muitos dos eventos promovidos pelo Núcleo Espírita Nosso Lar.     Páginas 8 e 9
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BRANCO É A LUZ 
DIVINA:  pureza, amor, 

paz e simplicidade
Para Cleoci Aparecida Machado o branco é a pureza 
suprema da perfeição. A irradiação do cosmo que fl ui 
para o âmago da consciência; a inocência de todos os 
seres, o intocado. É a cor que indica purifi cação, o novo, o 
intacto, o agradável e fresco, a bondade etc.  Página 14

BEM AVENTURADOS OS 
PUROS DE CORAÇÃO

Depois que observares uma criança, seus gestos, modo 
de olhar e seu comportamento espontâneo, obterás 
a certeza de que ela age sem segundas intenções ou 
malícia. É que na infância o espírito da criança ainda não 
pode manifestar suas tendências em face da debilidade, 
da fragilidade de seu corpo físico. Justamente nesse 
período tão especial onde reina a inocência, os pais, avós 
e demais pessoas que convivem com o infante devem 
aproveitar para dar seus conselhos, sua orientação 
ajudando-o progredir espiritualmente. Ensina o Irmão 
Savas, Mentor do Núcleo Espírita Nosso Lar.  Página 15 
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Editorial

Quando, eventualmente, perdemos contato com nossa energia 
individual, sentimo-nos deprimidos e estafados.
E qual é o nome desta energia vital que, se é perdida constante-

mente e não é recuperada, nos faz cair em estafa? Qual é o nome desta 
energia individual que nos foi dada de graça, de presente, que nos é 
inata, e cuja perda nos conduz a um estado de sofrimento?

Alguns a chamam de Paz, de Vida Interior, de Harmonia, de Amor, 
de Entusiasmo, de Motivação, de Equilíbrio, de Sentimento, de Espon-
taneidade, de Simplicidade e de Naturalidade. Mas, há um nome que 
congrega todos estes aspectos, um nome que é a síntese de todos estes 
modos de estar. Esta nossa energia vital chama-se Alegria.

Alegria é a nossa energia de vida e, se a perdemos constantemente, 
e não sabemos recuperá-la, isto nos faz cair em estafa.

Todas as pessoas estafadas apresentam algo em comum: estão tris-
tes, perderam a alegria de viver, a alegria de estar na existência, a alegria 
de saborear o movimento do mundo. 

Alguns dirão: “Mas nós ficamos alegres ou não, de acordo com as 
circunstâncias, de acordo com os acontecimentos”! 

Numa sociedade competitiva, transferirmos para os outros a deter-
minação da nossa energia vital, é convidarmo-nos ingenuamente para 
o caminho depressivo, é entregarmos nossa alma ao ‘diabo’! A alegria 
é um processo interior, íntimo, de dentro para fora e não de fora para 
dentro.

A alegria é um processo pessoal, inalienável e intransferível. Cada 
um de nós é o único responsável pela administração da sua própria 
energia. E a alegria não cai do céu, não é algo que aconteça por acaso. 
Ela tem de ser plantada, adubada, regada, tratada e colhida. 

A alegria nasce da integral disposição íntima diante da vida. Ela não 
nos é dada por ninguém, ela já é nossa, é um dom da vida. Somos nós 
mesmos vivendo. É ela o nosso sim à vida. A alegria não é simplesmen-
te o riso - o riso é apenas um fruto dela. A alegria é um processo íntimo 
de contato com o Universo.

Nesse número, estamos abrindo espaço para falar da alegria.
Quando Jesus disse: “Vinde a mim as criancinhas” falava da sim-

plicidade natural que nos caracteriza ao nascermos e conclamava a tra-
zermos, para nosso modo de ser, essa característica das pessoas em paz 
com o Universo, a espontaneidade e a natural alegria que vemos nos 
olhos e comportamento de nossas crianças e não precisa lembrar que 
todos nós um dia fomos crianças.

Crescemos e deixamos que os problemas do mundo tomassem 
conta de nossos pensamentos, entretanto, parte da humanidade tem o 
dom de nos fazer trazer de volta, mesmo que por instantes, este estado 
natural do ser.

Falamos dos profissionais do riso, que por meio das mídias mo-
dernas ou pelo contato direto encenam situações que fazem nossas 
crianças interiores virem à tona, nos proporcionando momentos de 
relaxamento.

Entramos na primavera, estação das flores, do renascimento e 
vemos a vida aflorando por todos os lados. Podemos aproveitar este 
momento para fazer a alegria surgir, brotar com todo vigor em nossas 
mentes e corações.

expediente

Telefones do Núcleo
(48) 33570045 e 33570047
www.nenossolar.com.br

PALESTRA DA AME-SC
DATA: 30 de outubro de 2014
HORÁRIO:  19h30min
LOCAL:  4º andar  do Hospital Universitário – 
 sala da Clínica Cirúrgica
PALESTRANTE:  Dr. Newton Marques da Silva
TEMA:  “O HOMEM CONSTRUTOR”

AME-SC 
ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA 
DE SANTA CATARINA

Nas palmas de tuas mãos
leio as linhas da minha vida.
Linhas cruzadas, sinuosas,
interferindo no teu destino.
Não te procurei, não me procurastes – 
íamos sozinhos por estradas 
diferentes.
Indiferentes, cruzamos

MEU DESTINO
Cora Coralina

Passavas com o fardo da vida...
Corri ao teu encontro.
Sorri. Falamos.
Esse dia foi marcado 
com a pedra branca
da cabeça de um peixe.
E, desde então, caminhamos
juntos pela vida...
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Guia da Saúde
HEPATITE A

Dr. José Bel 
Ginecologista e Mastologista - CRM 1558
Associação Médica Espírita de Santa Catarina – AME/SC  

 REFERÊNCIAS
BRASIL, Ministério da Saúde. Doenças Infeccio-
sas e Parasitárias. 8. ed. Guia de Bolso, Brasília: 
Ministério da Saúde.

ASPECTOS CLÍNICOS 
E EPIDEMIOLÓGICOS

Descrição – Doença viral aguda, de 
manifestações clínicas variadas, desde for-
mas subclínicas, com poucos sintomas e 
até fulminantes (entre 2 e 8% dos casos). 
Os sintomas se assemelham a uma síndro-
me gripal, porém há elevação das transa-
minases TGP e TGO (enzimas do fígado).

A frequência de quadros ictéricos (pele 
e olhos amarelados), aumentam com a ida-
de, variando de 5 a 10% em  menores de 
seis anos, chegando de 70 a 80% nos adul-
tos. O quadro clínico é mais intenso à me-
dida que aumenta a idade da pessoa.

No transcorrer de uma Hepatite típica, 
há vários períodos:

‒ Incubação – Varia de 15 a 45 dias, 
média de 30 dias.

‒ Sinal clínico – Com duração média 
de sete dias, caracterizado por mal-
-estar, dor de cabeça, febre baixa, per-
da do apetite, dor muscular, dor nas 
juntas, náuseas, vômitos, desconforto 
abdominal na região do fígado, aver-
são a alguns alimentos, principalmen-
te a gorduras e à fumaça do cigarro.

‒ Ictérico – Com intensidade variável 
e duração geralmente de 4 a 6 sema-
nas. É precedido por 2 a 3 semanas de 
urina bem amarelada (colúria). Pode 
ocorrer que as fezes fiquem mais cla-
ras que o normal (hipocolia), prurido 
na pele, aumento do volume do fíga-
do e baço. A febre, as dores articulares 
e a dor de cabeça vão desaparecendo, 
nessa fase.

‒ Convalescença – Retorno da sensa-
ção de bem-estar é gradativa, a icterí-
cia regride e as fezes e urina voltam à 
coloração normal.

‒ Agente etiológico – Vírus da Hepati-
te A (HAV).

‒ Reservatório – O homem, principal-
mente. Também primatas, como os 
chipanzés e os saguis.

‒ Modo de Transmissão – Fecal-oral, 
por águas não tratadas, pessoa a pes-
soa, alimentos contaminados, lixo, 
esgotos. Transmissão percutânea 
(inoculação acidental) e parenteral 
(transfusões).

‒ Período de transmissibilidade – 
Desde a segunda semana, antes do 
início dos sintomas, até o final da se-

A forma fulminante apresenta letali-
dade elevada (40 a 80% dos casos). Ocorre 
necrose maciça ou submaciça do fígado.

Os primeiros sinais e sintomas são 
brandos e inespecíficos. Icterícia e indispo-
sição progressiva, urina escurecida e coa-
gulação anormal do sangue são sinais que 
devem chamar atenção para o desenvolvi-
mento da insuficiência hepática aguda (10 
a 30 dias).

A deteriorização neurológica progride 
para o coma ao longo de poucos dias, após a 
apresentação inicial da doença.

- Diagnóstico – Pode ser clínico-labo-
ratorial, clínico-epidemiológico e la-
boratorial.

- Diagnóstico diferencial – Com ou-
tras doenças que podem ter sintomas 

gunda semana da doença.
‒ Complicações – As formas prolonga-

das ou recorrentes são raras e carac-
terizam-se pela manutenção das tran-
saminases (TGP e TGO), em  níveis 
elevados, por meses ou, até mesmo, 
um ano.

igual a Hepatite A, que são: Hepati-
tes por vírus B, C, D ou E, infecções 
como leptospirose, febre amarela, 
malária, dengue, sepse, citomegaloví-
rus e mononucleose, doenças hemo-
líticas, obstruções biliares, uso abu-
sivo de bebidas alcoólicas (cirrose), e 
substâncias químicas (drogas via oral 
e injetável).

A hepatite A  tem maior prevalência 
em áreas com más condições sanitárias e 
higiênicas.
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Artigo

Eduardo Hahn

CIVILIDADE
Vivemos um período de tran-

sição, mudanças ocorrem frene-
ticamente em todas as direções, 
nossos valores são postos à pro-
va, diariamente, nossa estrutura 
emocional, se não estiver bem 
centrada, é abalada por qualquer 
circunstância por menor que seja 
e, neste redemoinho de energias 
e situações, precisamos controlar 
nossos monstros interiores me-
lhorando a nossa capacidade de 
nos relacionarmos, promovendo 
a harmonia e a civilidade.

O que aconteceu com a civili-
dade? Este é um lamento ouvido 
particularmente entre as pessoas 
com mais de 50 anos de idade que 
reconhecem o aumento da inci-
vilidade em um mundo onde as 
mudanças ocorrem em alta velo-
cidade. As mudanças na forma de 
comunicação, a escalada da vul-
garidade, padrões lascivos, im-
prensa sensacionalista e política 
polarizada reinante. A sociedade 
atual é muito diferente da socie-

dade de 30, 40 ou 50 anos atrás.
O mau comportamento é vis-

to, atualmente, como “normal”, a 
inversão de valores transformou 
as minorias em maiorias. A gros-
seria é generalizada e crescente. 
Os custos sociais e financeiros 
de incivilidade são astronômicos 
impactando famílias e relaciona-
mentos, escolas, economia, saúde 
e governos. Só nos Estados Uni-
dos da América estes custos são 
estimados em 30 bilhões de dóla-
res por ano.

Parar em fila dupla, estacionar 
na vaga de idosos e deficientes, 
furar a fila, fazer gestos e xin-
gamentos no trânsito, não dei-
xar espaço na faixa de pedestre, 
querer ser tratado como se fosse 
mais importante que os outros e 
desrespeitar a privacidade alheia, 
dentre outros, são sinais claros da 
incivilidade.

Sergio Buarque de Holanda 
consagrou a expressão homem 
cordial discorrendo sobre cordia-

lidade e civilidade, atraso e mo-
dernidade, tradição e renovação, 
privado e público. Segundo ele, a 
definição de civilidade é propor-
cional à ética, à modernidade, à 
renovação, à educação, pois o in-
divíduo que tem como prerroga-
tivas a civilidade é, e deve ser, cor-
dial, ético e, principalmente, bem 
educado, tanto nas ações quanto 
no comportamento.

Civilidade é sermos bons ci-
dadãos, corteses, é permitirmos 
viver harmoniosamente em co-
munidades, a civilidade faz com 
que a sociedade conviva de forma 
coesa.

É um componente essencial 
da nossa sustentabilidade huma-
na, permitindo-nos não só sobre-
viver, mas prosperar. Inverter o 
curso atual da incivilidade é um 
desafio para os nossos tempos.

Até que uma vacina contra a 
grosseria seja desenvolvida, te-
mos que buscar dentro de nós 
pequenos atos e gestos de amor 

para combatê-la. Devemos tratar 
a todos com os requisitos básicos 
de cortesia – “bom dia”, ”por fa-
vor”, “obrigado”, e “até logo”, não 
esquecendo estes cuidados com 
as pessoas que ocupam posições 
menos destacadas.

Há grandeza em tratar nossos 
semelhantes com respeito, com-
paixão, bondade e generosidade. 
Com isto, podemos fazer a dife-
rença na vida de muitas pessoas.

Falar de civilidade conduz à 
constatação de que vale a pena 

primar pelo convívio saudável, 
pois exercitando a gentileza e a 
cortesia todos ao nosso redor, 
sem exceção, procurarão fazer a 
mesma coisa.

Estudos mostram que pes-
soas que praticam regularmente a 
bondade, generosidade e gratidão 
vivem vidas mais longas, mais 
saudáveis e mais felizes. 

NUNCA É TARDE PARA CO-
MEÇAR. FAÇA TUDO PARA 

SER CIVILIZADO...
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Fique Atento

A marcação de consulta para o atendimento pode 
ser feita diretamente na Secretaria do Núcleo no ho-
rário das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

Local: Rua Arthur Mariano, 2280, Picadas do Nor-
te, São José,- SC.

Para esclarecimentos, ligue (48) 33570045 ou (48) 
33570047.

Atenção: Se o seu problema for de ordem física, 
deverá trazer exame médico (pode ser cópia) que 
comprove seu diagnóstico, bem como seu acompa-
nhamento médico.

O atendimento poderá ser solicitado na secretaria da Institui-
ção, de segunda a sexta-feira, de 08:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 
17:00 horas, ou pelo site http://www.nenossolar.com.br/ a qualquer 
hora, mas se o pedido for feito até as 17:30 horas, o Atendimento 
a Distância ocorrerá neste mesmo dia, caso contrário ficará para a 
noite seguinte.

O que fazer:
• abster-se de álcool, principalmente no dia do atendimento;
• diminuir a ingestão de carnes vermelhas;
• banhar-se antes de deitar;
• jantar comidas leves;
• usar roupa de cama de tecido branco ou claro;
• vestir-se com roupas mais claras possíveis;
• colocar jarra com água próxima a cama (beber no dia seguin-

te), três vezes ao dia, ½ copo;
• deitar-se por volta de 21:30 horas, preparando-se com bons 

pensamentos e orações;
• o atendimento se dará as 22:00 horas;
• fazer repouso, se necessário, e não se preocupar com possí-

vel aparecimento de manchas no local afetado, pois esta situação 
é normal.

Este procedimento deve ser repetido por mais dois dias conse-
cutivos, obedecendo toda a sequência acima sugerida. No último 
dia do atendimento, a água restante poderá ser transferida para um 
litro ou jarra de vidro transparente, devendo ser completada (pode 
ser mineral sem gás) até enchê-la, bebendo-a por duas a três sema-
nas ou mais, a seu critério, em doses moderadas. Não colocar em 
geladeira e mantê-la afastada da luz solar e de aparelhos elétricos. 

A eficácia do tratamento está ligado diretamente ao tamanho 
de sua fé. Acredite!

A Terapia do Livro tem como finalidade proporcionar ao lei-
tor a abertura de seus horizontes e o contato com pensamentos e 
opiniões diversas, com diferentes pontos de vista sobre o problema 
que o aflige, de forma a facilitar a sua autocura por meio da leitura 
de obras adequadas a cada situação. A inscrição deve ser feita na 
Secretaria do Núcleo na primeira quarta-feira do mês.

Terapia do livro

No dia-a-dia, enfrentamos diversos problemas desencadeados por pressões sociais, culturais, 
econômicas e financeiras, tanto na rua, no emprego, como na família. Estamos sempre “correndo 
atrás da máquina” e com medo de ficarmos para trás, pois o mundo competitivo nos obriga a 
sermos o melhor funcionário, o melhor cônjugue, os melhores pais, os melhores filhos etc. Nossa 
busca se generaliza para diversas áreas e acabamos nos esquecendo de coisas simples, como termos 
tempo para nós mesmos.

Essas pressões acabam produzindo conflitos pessoais, emocionais e espirituais que se exterio-
rizam como dificuldades em mantermos saúde plena, física e mental. Então, percebemos a neces-
sidade do retorno ao equilíbrio pessoal, da paz e da saúde, para a nossa vida e para a vida daqueles 
com quem convivemos. Entretanto, também percebemos que as pessoas que conosco vivem e 
em quem buscamos apoio se encontram com problemas semelhantes aos nossos, necessitando 
também de auxílio. Nestes momentos de dificuldades, podemos melhorar nosso entendimento, 
clareando nossos pensamentos e aliviando nossos sentimentos através de uma conversa amiga. O 
NENL possui um ambiente acolhedor e privado para escutar o irmão. Se desejar um Atendimento 
Fraterno, basta procurar a Secretaria do Núcleo Espírita Nosso Lar em São José, ou através do 
telefone (48)33570045, sempre em horário comercial e solicitar o atendimento.

Dê essa oportunidade a você!

Se, em seu 
tratamento, foi 
solicitado o uso 
de fitoterápicos, 
florais ou água 
fluidificada, você 
poderá retirá-los, 
gratuitamente, nos 
seguintes horários:

PALESTRAS: OUTUBRO - 2014

Atendimento Fraterno

PALESTRAS

ANDRE MAIA

DATA HORA PALESTRANTE  ASSISTENTE         TEMA

01/10 Quarta-feira 20 h Volmar Gattringer Osmar José da Silva As atitudes da paciência

02/10 Quinta-feira 20 h Zulmar Francisco Coelho Tânia Mara Coelho A vida é um presente

03/10 Sexta-feira 20 h Douglas Lopes Ouriques Zenaide A. Hames Silva O filho pródigo - considerações

04/10 Sábado 14 h MaurícioJosé Hoffmann Paulo Neuburger  A lei do amor

08/10 Quarta-feira 20 h
Dr. José Bel, 
Associação Médico Espírita de Santa Catarina – AME/SC

Jeane Bel O câncer e sua prevenção

09/10 Quinta-feira 20 h Tânia Regina Silva Vieira Luiz Carlos Vieira Diferenças não são defeitos

10/10 Sexta-feira 20 h James Ronald R. Lobo Beatriz Rosa Da perfeição moral Ii

11/10 Sábado 14 h Cantoterapia Sol Maior– Rosângela Idiarte Cantoterapia Influência e suas consequências

15/10 Quarta-feira 20 h Carlos Augusto M. da Silva  Osmar José da Silva Família relação e valores.

16/10 Quinta-feira 20 h Rogério Meyer Dal Grande Neuzir Rodrigues Oliveira Livre arbítrio

17/10 Sexta-feira 20 h Adilson Maestri Waldir Francisco Farias Tormentos voluntários

18/10 Sábado 14 h Jaime João Regis Paulo Neuburger A casa em ordem

22/10 Quarta-feira 20 h Cynthia Caiaffa Osmar José da Silva Fundamentos e importância da erraticidade

23/10 Quinta-feira 20 h Cantoterapia Sol Maior– Rosângela Idiarte Cantoterapia

24/10 Sexta-feira 20 h Jaime João Regis Beatriz Rosa Renovação e transformação

25/10 Sábado 14 h Maurício José Hoffmann Maria Nazarete Gevertz      O perdão

29/10 Quarta-feira 20 h Luiz Carlos Vieira Tânia Regina Silva Vieira Atitudes

30/10 Quinta-feira 20 h Andréa Dal Grande Rogério Meyer Dal Grande A cura maior

31/10 Sexta-feira 20 h Jaime Matos Osmar José da Silva Vamos fazer uma faxina

Segunda-feira 08:00h às 11:30h
14:00h às 20:00h

Terça-feira 09:00h às 12:30h
14:00h às 16:00h

Quarta-feira
08:00h às 10:30h
14:00h às 16:30h
20:00h às 21:30h

Quinta-feira 14:00h às 16:30h

Sexta-feira 14:00h às 18:00h



INFORMATIVO NOSSO LAR - SETEMBRO/OUTUBRO - 2014 – ANO 4 - Nº 29

6

Núcleo Espírita Nosso Lar
Centro de Apoio ao Paciente com Câncer

Variedades

EDUQUE SEU FILHO 
PARA SER FELIZ
Selma Botto

Gibran, o escritor conhecido como Poeta 
do Líbano, em sua obra intitulada  “O Profe-
ta” nos ensina a arte de viver pela conquista da 
paz interior. Dentre os ensinamentos contidos 
na aludida obra, ele fala de nós, os pais e dos 
nossos filhos, assim dizendo:

Vós sois os arcos dos quais vossos fi-
lhos são arremessados como fechas 
vivas. O Arqueiro mira o alvo na senda 
do infinito e vos estica com toda a Sua 
força para que Suas flechas se proje-
tem, rápidas e para longe. Que vosso 
encurvamento na mão do Arqueiro 
seja vossa alegria: Pois assim como Ele 
ama a flecha que voa, ama também o 
arco que permanece estável.

Educar um filho é prepará-lo para a vida 
desde a mais tenra infância, para que ele seja 
feliz. Mas, como criar um filho para ser feliz? 

Segundo Max Gehringer, escritor brasilei-
ro, devemos criar filhos e não herdeiros, senão 
vejamos: “Não eduque seu filho para ser rico, 
eduque-o para ser feliz. Assim ele saberá o va-
lor das coisas e não o seu preço.”

Em assim sendo, nossos filhos saberão o 
valor de saborear um sorvete em nossa com-
panhia. Mas, saberão, tão somente, o preço do 
sorvete, se vão comprá-lo sem que estejamos 
de mãos dadas.

Sentar com a família na varanda da casa 
para apreciar a lua e as estrelas numa linda 
noite de verão é inesquecível. Curtir um filme 
na tarde de um domingo chuvoso é aconche-

gante... Num dia cheio de sol, o simples cami-
nhar na beira do mar enche de gostosa energia 
tanto os pais quanto os filhos. Precisamos en-
sinar nossos filhos a descobrirem o valor das 
coisas que o dinheiro não pode comprar.

Nossos filhos precisam, desde muito 
cedo, saber da existência de Deus e aprender 
a rezar... Precisam saber que existem outros 
valores além dos brinquedos, dos sorvetes, 
do tênis novo e do telefone celular. Precisam 
saber que existe a miséria, a fome, a dor sem 
medicação que possa curá-la e que os mais 
afortunados podem e devem ajudar os neces-
sitados. Despertar a bondade, a compaixão, a 
solidariedade no coração dos nossos filhos é 
prepará-los para a vivência espiritual, motivo 
pelo qual todos nós estamos neste mundo. São 
esses valores invisíveis que trazem a felicidade 
para o coração de nossos filhos.

O trabalho, outro atributo da felicidade, 
dignifica o homem. Devemos ensinar nossos 
filhos a trabalhar, trabalhar, trabalhar, todavia, 
sem esquecer que as vírgulas significam pau-
sas, lazer, descansos necessários que possibili-
tam a promoção de ser o melhor pai, a melhor 
mãe, o melhor filho, amigo, namorado, mari-
do, esposa...

Feito tudo isso, podemos estar certos de 
que nossos filhos, tais como flechas vivas que 
no aconchego do arco são entregues ao Ar-
queiro Divino que as lança ao infinito, rumo 
à felicidade.

Texto classificado em segundo lugar no Concurso de Redação do NENL

MEU DIA DE TRABALHO NO CAPC
Vitor Hugo Teixeira

Durante muitos anos atuando em em-
presas privadas, trabalhando em sociedades 
nacionais e multinacionais, muitas vezes sem 
saber para quem e, algumas vezes, mesmo sa-
bendo para quem, se descobre que essa pessoa 
não tem escrúpulos, onde a ganância ultrapas-
sava os limites da honestidade. Eu me indaga-
va: Onde vou parar com isso? O que aprendi 
com essas pessoas? Sob o ponto de vista pes-
soal e moral, claro que nada, sob o aspecto o 
profissional e de sobrevivência, é necessário.

Durante esse período, tive a oportunidade 
de morar um tempo na Alemanha, onde mi-
nha mente se abriu para muitas coisas não vis-
tas até então e uma melhora significativa sob 
o aspecto cultural.

Há cerca de um ano, me afastei dessas em-
presas e dessas pessoas, um bom tempo para 
refletir bastante sobre a vida, me dedicando, 
agora, ao ensino superior e aos trabalhos do 
NENL/CAPC.

Há quatro anos, conheci o Núcleo Espíri-
ta Nosso Lar acompanhando minha esposa, 
assistindo palestras semanais, primeiramente 
durante a semana e depois aos sábados. Co-
meço, então, a aprender que existe um outro 
desenvolvimento pessoal, moral, espiritual 
que até então não havia entendido na íntegra. 
Apesar de, noutra ocasião, já ter participado 
de cursos sobre o Evangelho Espírita Karde-
cista em outra casa espiritual, na cidade de São 
Paulo.

Chegaram então às palestras de sábado do 
irmão Jaime e toda a sequência conhecida por 
todos, e finalmente o grande dia, Dia do Reti-
ro Espiritual, de que participei em 2013.

Imediatamente após o evento, procurei o 
DVC e, em seguida, estava num sábado pela 
manhã, fazendo parte do “time” do CAPC.

Um pouco apreensivo, sem ter ideia do 
que iriam me mandar fazer, aguardei cal-
mamente, a primeira instrução da coorde-
nadora. 

Ao me solicitar para arrumar as camas e 
os colchões, pensei: “Não faço isso nem em 
casa”, mas, no mesmo minuto, lembrei-me 
das palestras de sábado, onde irmãos, dando 
seu depoimento, falavam que no primeiro 
dia de trabalho receberam para suas ativida-
des, uma pá ou uma enxada, então fui, e exe-
cutei o trabalho com atenção e dedicação.

A segunda tarefa foi a massagem podal, a 
qual jamais imaginei que tivesse na casa, mas 
me lembrei de Jesus, lavando o pé dos após-
tolos, e pensei: se Ele fez, por que não eu? 
Executei também essa tarefa em silencio, con-
centrado, seguindo cuidadosamente todas as 
etapas que me ensinaram.

Neste primeiro dia, apliquei também o 
“passe carmativo”, ouvi também o depoi-
mento de diversos pacientes que saiam dali 
tranquilos e agradecidos pelo amor e carinho 
recebido.

Com o decorrer dos dias de trabalho, fui 
desenvolvendo outras tarefas, ou, como pode 
se dizer também, evoluindo.

Com todas essas tarefas, percebo que sinto 
falta desse trabalho durante a semana, quando 

não estou lá, mesmo indo assiduamente todos 
os sábados. Mas por que sinto isso? Talvez 
seja, por que tanto lá dentro, como ao sair no 
término dos trabalhos, me sinto bem, me sin-
to útil, como se nunca tivesse trabalhado an-
tes em outros lugares. Percebo um sorriso nos 
olhos de cada colaborador  que lá está, digo 
nos olhos, porque  trabalhamos com máscaras 
e muito silêncio. Portanto, essa minha sensa-
ção e realização descrita há pouco, leva a en-
tender que não é só minha, mas sim, acontece 
com a maioria que se dedica a esse trabalho.

Normalmente, leio meus e-mails durante 
o dia inteiro e assim os respondo, de forma rá-
pida, num certo dia, tinha saído de casa e não 
verificado todos, quando voltei, não queria li-
gar o computador, mas ao mesmo tempo, algo 
me dizia que eu deveria ligar, pois lá havia algo 
que era muito importante para eu ler. 

Pois é, lá estava o e-mail do Ir. Álvaro so-
licitando ajuda para a triagem de pacientes no 
NENL, nas segundas feiras pela manhã, não 
pensei por muito tempo e entendi minha in-
tuição. Respondi ao DVC que estaria lá no dia 
seguinte, para atender o chamado.

Comecei, então, mais um dia de dedica-
ção aos pacientes, e à Casa.  Na primeira se-
gunda feira, cinco minutos após estar lá, tive a 
honra de ser convidado para aplicar o “passe” 
nos Irmãos colaboradores da casa que iam 
chegando para trabalhar. Logo após a abertura 
dos trabalhos, a Irmã Odaléia me levou para o 
agendamento. 

Comecei, então, a ter o contato direto com 
os pacientes, vendo como eles chegam à casa, 
orientando a eles como será o tratamento e 
como devem proceder para continuidade do 
mesmo, em seus lares. 

Mesmo chegando debilitados, eles se es-
forçam para agradecer com palavras ou de-
monstrando em sua fisionomia que estão sen-
do bem acolhidos.

Essa também está sendo uma experiência 
diferente, gratificante e, mais uma vez, a sen-
sação de ser útil.

Um caso que me chamou bastante atenção 
foi o atendimento a duas pacientes, de Paris/
França, que estavam de passagem pelo Brasil e 
nos procuraram para serem tratadas. Devido 
à nacionalidade, lembrei-me, obviamente, de 
Allan Kardec.

A cada Palestra/Aula da Escola de Mé-
diuns, tenho vontade de saber mais, aprender 
mais e aplicar todas as formas e métodos de 
tratamento que são oferecidos na casa, mas, ao 
mesmo tempo, rezo para ter calma e escolher 
ou ser escolhido para a(s) terapia(s) correta(s) 
que cabe(m) a mim, de maneira que consiga 
contribuir o melhor possível.

Lembrando-me de algumas frases como: 
“Já fez sua Boa Ação hoje?” ou de livros e 
filmes ensinando a “Corrente do Bem”, eu 
imaginava que, trabalhando na Casa, estaria 
fazendo o bem às pessoas, mas me enganei, 
não estou fazendo somente a elas, pois estou 
fazendo um bem a mim mesmo, também.

Grato pelas pessoas que leram meus co-
mentários e um pouco de minha história.
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LIÇÕES DOS 
CURADORES DA TERRA

Espiritualidade

Homero Franco
http://maioridadespiritual.blogspot.com/

CURANDO 
PELA FÉ
Adilson Maestri
Escola de Méduns
http//:adilsonmaestri.blogspot.com.br

Xamãs, para a maioria dos estudiosos, e pajés para 
os ibéricos da América são, entre outros, aqueles sa-
cerdotes que não só fazem a ligação dos homens com 
a dimensão sagrada da vida, mas também curam mes-
mo sem conhecer o diagnóstico. Os seus ancestrais 
foram os precursores da medicina. 

Seus pacientes ou consulentes eram, e ainda são, 
provocados a refletir sobre os seus comportamentos, 
tentando responder perguntas elementares: Quando 
você parou de dançar? Quando você parou de can-
tar? Quando você parou de acreditar? Quando foi que 
você fez silêncio pela última vez? Você se lembra de 
quando foi que você se esqueceu de você?

Vá buscar esses momentos em que você abdicou 
de viver e descubra solenemente quando foi que a vida 
sentiu que já não podia brincar, sorrir, dançar, cantar, 
encantar-se... E saberá que ela, cheia de tristeza e de-
cepção passou a perguntar-se: “O que eu estou fazen-
do aqui?”.

Percebemos, em meio à correria dos tempos mo-
dernos, que o único ser de toda a natureza presente 
nas dimensões mineral, vegetal, animal e humana, 
que se projeta como um ponto fora da curva da linha, 
é o homem, é a mulher.

As florestas se enchem de flores, frutos, aves e ani-
mais que se integram e se resolvem. Não é diferente 
sob as águas dos rios, lagoas e oceanos. As lavouras 
e pomares se doam o tempo todo. Por que, então, o 
mais inteligente e mais capaz dos seres destoa, marcha 
de passo errado, anda pela contramão, demonstra ser 
adversário da vida? Adversário não só da vida que o 
circunda e sustenta, adversário direto e ostensivo da 
sua própria natureza corporal?

Quando pudermos responder calma, serena e ver-
dadeiramente a todas as perguntas que nos são feitas, 
começaremos a entender as lições dos xamãs e pajés, 
dos pretos-velhos e de tantos outros que, sob diferen-
tes nomes, em diferentes latitudes, se dedicam ao me-
lhoramento da espécie humana.

Se tivermos a paciência de examinar nas minúcias 
o que foi a doutrina de Hipócrates, o pai da medicina 
e, mesmo, a de Galeno no que respeita a influência da 
mente sobre o corpo, compreenderemos que os xamãs 
e pajés queriam tratar da dimensão energética antes 
da biológica, o grande desafio das escolas de medicina 
das próximas décadas.  

Enquanto isso, continuaremos como sofríveis 
aprendizes.   

Afinal de contas o que é a fé? 
Que poder ela tem?

Jesus já nos ensinava que se 
tivéssemos fé moveríamos monta-
nhas, que as curas à sua volta não 
se davam pelo seu poder pessoal, 
mas pela fé das pessoas.

Fé não é esperança, fé é cer-
teza. Na esperança, acreditamos 
que alguém irá fazer algo por nós, 
sejam homens, anjos, santos ou 
deuses. 

Acreditar que o universo co-
nhece nossa situação miserável 
e que por caridade alguém nos 
olhará com piedade e nos tirará do 
buraco em que nos encontramos é 
uma atitude pouco humilde. 

Não somos o centro do Uni-
verso, todos à nossa volta estão 
ocupados em suas lides diárias, 
cuidando de suas vidas, então pre-
cisamos, nós, também, cuidar da 
nossa. 

Se precisamos de ajuda, temos 
que dizer a alguém, ao mundo, ao 
Universo que não conseguimos 
dar conta de nossas necessidades. 

Ficar parado com o olhar de 
pedinte à espera que alguém nos 
perceba, pode demandar tempo 
demais, sofrimento demais e des-
necessário.

A fé pressupõe o comporta-
mento ditado pela disposição in-
terior em favor de uma mudança, 
de uma transformação. A fé não 
aguarda passivamente o mundo 
se mover em nossa direção, mas 
o movimento inverso, nós em di-
reção do mundo, dizendo mais do 
que queremos, mais do que somos.

Na fé estamos dizendo ao Uni-
verso quem somos: filhos de Deus, 
perfeitos em essência, mas ainda 
nos descobrindo, construindo 
nossa consciência e nossa identi-

dade.
Na fé, não pedimos, mas as-

sumimos nosso desejo de ser o 
que quisermos, assumimos nossa 
natureza humana em constante 
mutação.

Quando entendemos esse pro-
cesso, a cura é só consequência, 
pois no processo transformador 
de vir a ser, estaremos sempre me-
lhorando todos os nossos atribu-
tos espirituais, aprimorando todas 
as faces do nosso caráter.

A cura é a resposta que damos 
a nós mesmos que entendemos o 
que estávamos precisando naque-
les momentos de sofreguidão, dor 
e desespero.

O que era aquela ansiedade? O 
que a dor estava nos dizendo? 

Que alguma dor emocional 
não estava sendo atendida, que 
alguns cuidados com o corpo não 
estavam sendo observados.

A dor é um grito de socorro da 
alma que veio ao mundo para ser 
feliz. 

Portanto, a fé não pode ser crer 
no sobrenatural, no milagre, mas 
no entrosamento perfeito entre a 
consciência e a sabedoria do espí-
rito, o deixar acontecer no plano 
material os ideais que nos trouxe-
ram aqui. 

Quando estamos no caminho 
da realização dos ideais do espí-
rito, estamos em harmonia com o 
Cosmos e a felicidade é nosso es-
tado natural.

Na desarmonia, adoecemos. 
Então o retorno passa pela cons-
ciência da necessidade da harmo-
nia. 

A cura é questão de consciên-
cia e não de favores e a essa cons-
ciência de quem somos e o poder 
que ela nos traz chamamos de fé.
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Reportagem de Capa

Terminando a obra do auditório 

fOTOS: JOSE JAIME MATOS
Em algumas localidades do litoral de Santa 

Catarina, como Itapema, Celso Ramos, o 
centro histórico de São José, assim como 

em Florianópolis, principalmente nos bairros de 
Ribeirão da Ilha e  Santo Antônio de Lisboa  é 
possível perceber o modelo tradicional das vilas 
portuguesas, onde há uma praça, com a igreja 
no alto, cercada por casas geminadas, com uma 
ou duas ruas principais em paralelo com o mar 
e poucas ruas transversais.

Segundo a Prefeitura de Florianópolis, as 
três mais antigas localidades da Ilha de Santa 
Catarina são Santo Antônio de Lisboa,  Lagoa 
da Conceição e Ribeirão da Ilha. Os primeiros 
lotes foram dados aos portugueses em 1698. Em 
1748 chegaram as primeiras famílias açorianas 
e, até 1756, desembarcaram na Ilha de Santa 
Catarina, então chamada Desterro, cerca de seis 
mil açorianos, vindos da Ilha da Madeira e do 
Arquipélago dos Açores. 

Os imigrantes pretendiam instalar moi-
nhos de trigo, pois julgavam encontrar con-
dições climáticas iguais as de suas ilhas por-
tuguesas, mas  o solo e o clima não eram 
propícios para a plantação do trigo, e o vento 
não era constante para girar as rodas do moi-
nho. Em contato com os índios locais, assi-
milaram um pouco da sua cultura, passando 
a viver da pesca e da plantação de mandioca. 
Construíram suas casas, seus engenhos de fari-
nha e constituíram família. Hoje os descenden-
tes desses açorianos, chamados manezinhos da 
ilha, mantêm a cultura que herdaram. As casas 
já não são mais como as antigas, mas as que 
restaram foram tombadas e viraram patrimô-
nio histórico e cultural. 

A cultura rica e variada dos imigrantes aço-
rianos permanece viva no Brasil, e continua 
influenciando fortemente o cenário cultural da 
grande Florianópolis. Isso é facilmente observa-
do no artesanato, nos trançados de rede, rendas 
de bilro e tramoias, tapeçarias de tear e na con-
fecção de esteiras, balaios e gaiolas. Porém, os 
exemplos mais vivos da tradição açoriana estão 
presentes na dança de pau de fita e no folguedo 
do boi mamão.

A religiosidade açoriana continua presente 
nas festas como a de Nossa Senhora dos Nave-
gantes, a procissão do Senhor Jesus dos Passos, a 
festa do Divino Espírito Santo e o Terno de Reis.

Também na gastronomia, os pratos feitos à 
base de peixe, moluscos e crustáceos represen-
tam a culinária da ilha e do continente, assim 
como o consumo da farinha de mandioca em 
muitos pratos típicos. 

A CULTURA AÇORIANA E OS MANEZINHOS DA ILHA

Os habitantes de vilarejos em regiões praiei-
ras da ilha, afastadas do centro urbano eram 
chamados pejorativamente de manezinhos da 
ilha, O termo “manezinho” por muito tempo 
era usado de forma pejorativa, afirma Nereu do 
Vale Pereira, historiador e folclorista: “Aqui em 
Florianópolis, o termo pejorativo nasceu da ri-
validade entre alemães e açorianos por volta de 
1830. Eles vinham de uma facção étnica bastan-
te forte, de uma Europa industrializada e encon-
traram o nativo ainda vivendo da agricultura e 
da pesca. Mané passou a significar cidadão des-
qualificado, de pouca instrução”. 

Como eram descendentes de portugueses, 
todos deviam se chamar Manoel, insinuavam 
os rivais, daí, os manés.

Ainda hoje, os manezinhos são caracteriza-
dos pelo falar rápido e cantante, com pronúncia 
peculiar. Um dialeto chamado de “manezês”, 
também é ouvido nos municípios vizinhos à 
capital, como São José, Palhoça e Biguaçu. Esta 
forma de falar é fruto da união do português 
dos açorianos e, em menor número, madeiren-
ses que chegaram em meados do Século XVIII 
com o português já meio “indigenizado” dos vi-
centistas e santistas, paulistas que já habitavam 
a Ilha de Santa Catarina.

O manezês não é um falar uniforme e pos-
sui variações de acordo com a comunidade e 
a geração do falante. É marcante a rapidez ao 
pronunciar as palavras, tornando difícil a com-
preensão pelos “não-manezinhos”, ou mesmo 
pelos nativos mais “urbanizados”; o uso fre-
quente do diminutivo: “Ô vô ali ligerinho falá 

com ele bem rapidinho” = “Eu vou logo ali falar 
com ele, rapidamente”.

No tratamento corriqueiro do dia a dia, o 
verbo é conjugado frequentemente na segun-
da pessoa do singular. Porém, é mais comum, 
ainda, escutá-lo com forte sotaque a ponto de 
pronunciá-lo como uma variante “não-padrão” 
quando conjugado no pretérito perfeito. Por 
exemplo: - “Tu “dormisse” bem?” - pela norma-
-padrão seria: - “Tu dormiste bem?”, fenômeno 
linguístico de assimilação (do /t/).

De alguns anos para cá, porém, o termo 
manezinho da ilha já não é mais pejorativo na 
região, e também os moradores das demais par-
tes do município passaram a ostentar orgulho-
samente essa qualificação. 

O maior tenista brasileiro, Gustavo Kuer-
ten se declarou manezinho da ilha, após vencer 
o Torneio de Roland Garros, dignificando este 
termo.

A transformação da figura ocorreu a par-
tir da década de 1980, quando foi criado por 
iniciativa do carnavalesco Aldírio Simões (um 
verdadeiro manezinho) o Troféu Manezinho 
da Ilha, com o objetivo de resgatar o orgulho e 
o sentimento ilhéu. Também foi criado o “Dia 
do Manezinho”, (primeiro sábado do mês de ju-
nho) instituído pela lei municipal da cidade de 
Florianópolis nº 6.764, sancionada no dia 2 de 
setembro de 2005.

Dentre as várias modalidades de preser-
vação e disseminação dos costumes  manés, a 
mais prestigiada é a arte cênica, personagens 
baseados em típicos manezinhos da Ilha arran-

cam gargalhadas da plateia. A representação dos 
tipos mais peculiares que, há décadas, conquis-
tam o público ilhéu e do continente, é feita hoje 
por dezenas de artistas, entre eles, os já clássicos 
Seo Maneca e Dona Bilica e os mais recentes 
como o Odilho, o Cuica, o Darci e a Dona Ma-
roquinha.

O Mané Odilho, interpretado por Alceu 
Ramos, é um personagem que costuma abri-
lhantar muitos dos eventos promovidos pelo 
Núcleo Espírita Nosso Lar, no mais recente, O 
CAFÉ COM OS VOLUNTÁRIOS, em agosto 
passado, ele apresentou um show engraçadíssi-
mo. É sempre uma alegria receber a visita desse 
manezinho.

Por este motivo, buscou-se conhecer um 
pouco mais sobre a história desse  personagem 
folclórico da grande Florianópolis.

  Como descrito em sua página oficial em 
uma rede social: “Ele é o retrato fiel da cultu-
ra açoriana”. Mané Odilho, que ganha vida sob 
a interpretação e cuidados de seu tutor, Alceu 
Ramos, nos recebeu, muito gentilmente em sua 
casa, para nos contar detalhes dessa sua trajetó-
ria. Com um cafezinho passado, ele nos abriu 
as portas de seu apartamento e com a alegria e 
sorriso que lhes são peculiares, nos envolveu em 
uma energia muito gostosa para detalhar alguns 
de seus principais passos nessa caminhada de 
sucesso.

Nascido em Florianópolis, no bairro Saco 
Grande, Alceu tem nas veias a arte. Pertence a 
uma família grande, que já gerou dezenas de 
músicos, humoristas e cantores. É o sétimo de 
oito irmãos. Cresceu com as dificuldades ca-
racterísticas de uma família pobre, tendo que, 
desde cedo, encontrar meios para auxiliar no 
cumprimento das obrigações domésticas. Dota-
do de uma alegria quase inabalável, Alceu, que 
já foi funcionário público e abriu mão de toda a 
comodidade e segurança que a carreira pública 
poderia proporcionar, hoje se dedica exclusiva-
mente aos cuidados de seu principal persona-
gem, o Mané Odilho, que, segundo ele, lhe foi 
dado como presente.  

Na infância, além das brincadeiras com seus 
irmãos e da ajuda nos afazeres domésticos, Al-
ceu estudou na Escola Básica Itacorubi II e foi lá 
que, aos sete anos de idade, realizou a primeira 
apresentação artística. Em um concurso teatral 
promovido pela escola, ele, ainda dividido entre 
a paixão pelo palco que brotava e a inseguran-
ça característica de uma criança que enfrenta o 
novo, descobriu que sim, era aquilo que o preen-
chia. Um erro no texto a ser falado e alguns pro-
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A CULTURA AÇORIANA E OS MANEZINHOS DA ILHA

blemas com o seu figurino fizeram-no ver que 
era o humor, o caminho de sua felicidade. Ele 
conta que, apesar de ser uma apresentação com 
algum tom de seriedade, os acontecimentos 
causaram risos na plateia e aquilo lhe chamou a 
atenção para a oportunidade de fazer rir. 

Nascia, de fato, mais um artista na família. 
Segundo ele, sua mãe é uma artista nata, embo-
ra nunca tenha se dedicado a isso. Canta e in-
terpreta com maestria, mas optou por criar os 
filhos com segurança, não se aventurando pelas 
veredas do desconhecido.

Mais tarde, já na vida adulta, foi funcionário 
público, trabalhando na ELETROSUL. A des-
peito de todo o conforto que a carreira pública 
proporciona, insatisfeito, intimamente, resolveu 
atirar-se por outros caminhos e entre as buscas 
e os encontros, empregou-se mais tarde na Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT). Alceu é 
enfático ao dizer que não compartilha com ne-
nhum partido político e nenhuma frente radi-
cal, mas reforça o fato de que, na época, devido 
à escolha pela oportunidade definitiva como ar-
tista e as dificuldades em encontrá-la, precisou 
agarrar a oportunidade para o seu sustento e foi 
nessa época que sua vida se transformou por 
completo. 

Em meados do ano de 2006, participou de 
um concurso feito pela RBS TV – SC. Concor-
ria com uma série de outros candidatos. Para 
participar desse concurso, Alceu, que atravessa-
va dificuldades financeiras, comprou as roupas 
para o seu personagem em um brechó promo-
vido pela SERTE – Cachoeira, uma entidade fi-
lantrópica tradicional da cidade. Teve a ideia de 
comprar uma rosca de polvilho em uma padaria 
do caminho. Estava criado o figurino do Mané 
Odilho que nasceria. Tinha, neste dia, gasto o 
dinheiro que possuía e para chegar até o local 
das gravações para o concurso, precisou pedir 
socorro financeiro para se deslocar. Chegou, en-
fim, ao local marcado, e ele nos conta que ao ter 
em suas mãos o microfone que usaria naquele 
trabalho, uma energia muito envolvente o to-
mou por inteiro. “É como se realmente eu não 
tivesse muito controle do que acontecia. As pia-
das, as brincadeiras, os jeitos e trejeitos... Tudo 
era muito natural e espontâneo, mas muito gos-
toso de ser vivido”.

Realizada sua participação, agora era aguar-
dar o resultado. Apenas um seria chamado para 
participar de um quadro na programação. Era a 
sua grande chance de, enfim, mostrar o seu tra-
balho e realizar o grande sonho daquele menino 

com o bolso da camisa furado, que fez algumas 
pessoas rirem, pela primeira vez, aos sete anos 
de idade.

Em uma tarde, aguardando por uma audiên-
cia em frente ao fórum da capital, acompanhado 
por um advogado, Alceu, que nesta época estava 
desempregado e vivia uma forte depressão, 
recebe uma ligação de uma sobrinha, a quem 
confia o título de anjo da guarda. Fora esta 
sobrinha que abrira as portas junto à RBS e a 
notícia que ela trazia, mudaria sua vida definiti-
vamente. O personagem Odilho havia ganhado 
o concurso. Era o começo da nova e tão sonha-
da vida. “Nem olhei pra trás! Deixei tudo lá, 
advogado, processo, causa, dinheiro e a depres-
são, e fui saber de tudo o que eu precisava para 
seguir o meu sonho”. Estas palavras são de um 
homem emocionado ao reviver trechos da sua 
história. Alceu detalha momentos de sua vida 
de peregrinação em busca desse encontro, desse 
alinhamento entre sonho e oportunidade, bus-
cas e tentativas, entre perdas e ganhos, sucesso 
e fracasso, aliás, fracasso é uma palavra que ele 
parece desconsiderar. 

“Fiz de todas as minhas dificuldades e foram 
muitas, motivos para seguir em frente. Lutei 
para ser respeitado quando todo mundo queria 
me dizer como eu deveria fazer, o jeito que eu 
deveria fazer, aonde eu deveria ir. Pus o sonho 
no bolso e tive, sim, que fazer o que não gosta-
va, o que não queria para ter comida na mesa e 
embora algumas necessidades eu tenha passado, 
elas nunca me diminuíram e nem me proibiram 
de continuar tentando”.

Nossa conversa seguiu entre muitos “olhós” 
e “taix tolo”, palavras comuns entre os morado-
res e nativos da ilha de Santa Catarina. A propó-
sito, o personagem Odilho tem um vocabulário 
farto, repleto de termos, frases, algumas muito 
peculiares, que divertem e remetem a plateia de 
seus espetáculos ao seu cotidiano, ao seu dia a 
dia. Quem, morando na grande Florianópolis, 
nunca se deparou conversando com alguém fa-
lando ligeiro, com termos muito próprios e com 
vestes bem simples, sem a preocupação de ser 
fashion? 

Alceu conta que nunca se sentiu dono de 
seu personagem e que sua construção foi, na 
verdade, um aprimoramento e lapidação do que 
lhe fora apresentado. Suas experiências de in-
fância e adolescência ajudaram a dar ainda mais 
vida a essa caricatura que tão bem representa o 
povo açoriano, seja pelo dialeto típico, seja pela 
forma de se vestir, seja pelas crenças e crendi-

ces que carregam, como a benzedura e a paixão 
pela pesca ou qualquer outro fator típico. 

Ao longo dos anos, várias batalhas foram 
travadas até a conquista do respaldo e respeito 
que a sociedade hoje tem para com o trabalho 
dessas criaturas. Foi preciso muita coragem 
para sair do amadorismo, da brincadeira de 
interpretar, até que sua natural capacidade de 
dar vida a um dos personagens mais queridos 
da ilha de Santa Catarina atingisse o merecido 
reconhecimento. 

Alceu é profundamente grato ao seu perso-
nagem, a quem atribui muito de sua boa e atual 
situação, pessoal e profissional. “Se o Odilho 
não aparecesse pra mim, eu teria que inventá-
-lo”.

Hoje, graças a persistência e perseveran-
ça, Alceu vive exclusivamente da arte de fazer 
rir junto desse seu inseparável amigo. Em seu 
apartamento, simples e bem decorado, divi-
de o espaço com seus dois cães e seu cônjuge. 
Ali cria suas histórias, publica suas aventuras, 
cuida da sua agenda e leva uma vida normal, 
digna de quem muito lutou para atingir isso. A 
caridade também é uma veia muito forte para 
essa dupla que, frequentemente, empresta seu 
talento e carisma levando alegria e descontra-
ção a muitos necessitados, inclusive o Núcleo 
Espírita Nosso Lar, que aproveita esta oportu-
nidade para agradecer por tantos préstimos em 
favor desta Casa.

Despedimo-nos, já saudosos das horas 
agradáveis vividas. Foram tantas histórias que 
infelizmente não cabem em uma publicação. A 
trajetória de Alceu Ramos e do Mané Odilho é 
digna de um livro. Só assim, seria possível levar 
ao público, um apanhado completo e refinado 
de uma história de sucesso e de vitórias tão bo-
nitas e que, felizmente, nos brindam com seu 
humilde convívio. 

 REFERÊNCIAS
Blog Cultura Açoriana – culturaacoriana.blogs-
pot.com
Conversa com a dupla famosa: Alceu Ramos e 
Mané Odilho
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/ve-
rao/2014/noticia/2013/12/casarios-acorianos-
-guardam-historia-da-colonizacao-em-floriano-
polis.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/
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Variedades
VOLUNTARIADO
Elizângela Rodrigues Mota

 REFERÊNCIAS
IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Voluntariado mobiliza 23% dos cidadãos brasi-
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No Brasil, é comum que os cidadãos 
motivados pelos valores de participação e 
solidariedade, doem seu tempo, trabalho 
e talento, de maneira espontânea e não re-
munerada, para causas de interesse social 
e comunitário. Essa demanda acaba sendo 
absorvida pelas organizações não governa-
mentais, que, embora tenham profissionais 
remunerados e registrados de acordo com 
a legislação, acabam tendo uma grande co-
laboração por parte de pessoas adeptas ao 
voluntariado.

O trabalho voluntário tem se tornado 
um importante fator de crescimento das 
organizações não governamentais, compo-
nentes do Terceiro Setor. É graças a esse tipo 
de trabalho que muitas ações da sociedade 
organizada têm suprido o fraco investimen-
to ou a falta de investimento governamental 
em educação, saúde, lazer etc.

O trabalho voluntário, ao contrário do 
que pode parecer, é exercido de forma séria 
e, muitas vezes, necessita de especialização 
e profissionalismo, já que empresas de toda 
sorte, como hospitais, clínicas e/ou escolas, 
por exemplo, precisam do auxílio de profis-
sionais formados em várias áreas.

No Brasil, o Dia Nacional do Volunta-
riado foi instituído em 28 de agosto de 1985 
para reconhecer e destacar a ação das pes-
soas que doam tempo, mão de obra e talento 
para causas de interesse social e para o bem 
da comunidade.

De acordo com o Instituto para o Desen-
volvimento do Investimento Social (IDIS), 
o voluntariado brasileiro é antigo. Teve iní-
cio em 1543, quando foi fundada a primeira 
Santa Casa de Misericórdia, na Vila de San-
tos. Nessa época, a noção de voluntariado 
estava bastante ligada à religião e as ativi-
dades eram conduzidas por padres e freiras. 

A partir do início dos anos 1980, o vo-
luntariado ganhou popularidade. Em 1983, 
por exemplo, a doutora Zilda Arns Neu-
mann e, o então arcebispo de Londrina, 
Dom Geraldo Majella Agnelo fundaram 
a Pastoral da Criança, com o objetivo de 
combater a mortalidade infantil, sobretudo 
a causada por diarréia. 

A escolha de 2001 como o Ano Inter-
nacional do Voluntário, pela Resolução da 
Assembléia Geral das Nações Unidas A/
Res/52/17 de 1997, ajudou a aumentar o 
reconhecimento, a facilitação, a rede e a 
promoção do serviço voluntário, e celebrou 
o voluntariado como uma expressão de hu-

manidade.
Relatórios e estatísticas mostram que 

o voluntariado está assumindo dimensões 
cada vez maiores, tanto no aspecto quan-
titativo quanto qualitativo. Para que o vo-
luntariado chegue a surtir efeitos positivos 
ainda maiores, o crescimento numérico dos 
voluntários deve ser acompanhado de uma 
progressiva qualificação sob o ponto de vis-
ta das motivações, dos conhecimentos e da 
capacidade de trabalho.

Segundo o IDIS, paralelo a esse movi-
mento de disseminação das atividades vo-
luntárias, o chamado voluntariado empre-
sarial, isto é, “o apoio formal e organizado 
de uma empresa a empregados ou aposen-
tados que desejam servir, voluntariamente, 
uma comunidade, com o seu tempo e ha-
bilidades”, foi ganhando espaço a partir dos 
anos 1990. 

O levantamento da ADVB, realizado 
em 2004, os gestores avaliam que o incenti-
vo dos funcionários ao trabalho voluntário 
traz benefícios para as empresas: melhora a 
imagem institucional da organização; me-
lhora a relação com a comunidade; consi-
deram, ainda, que a atividade desenvolve 
conhecimentos, técnicas e habilidades no 
funcionário que podem ser utilizadas no 
trabalho diário e; dizem que o voluntariado 
aumenta a motivação e a produtividade do 
empregado (IDIS, 2006). 

Para estimular o voluntariado, a empre-
sa pode promover a aproximação de seu pú-
blico interno com projetos de organizações 
sociais; incentivá-los a participação em pro-
jetos sociais da empresa; divulgar oportu-
nidades de voluntariado; oferecer recursos 
a projetos; formar e capacitar pessoas para 
ações voluntárias; dispensar funcionários 
em horário de trabalho; valorizar a ativi-
dade voluntária no momento de seleção de 
novos funcionários e; criar programas espe-
ciais para funcionários aposentados e fami-
liares dos colaboradores.

A Lei nº 9.608/98 regulamenta o servi-
ço voluntário no Brasil e deixa claro que ele 
não gera vínculo empregatício nem obriga-
ção de natureza trabalhista, previdenciária 
ou afim entre a pessoa que desenvolve a 
atividade e a entidade pública ou privada, 
sem fins lucrativos, na qual ela presta seus 
serviços. Para se evitar eventuais problemas 
trabalhistas, o ideal é que a organização so-
cial formalize a relação com o voluntário 
por meio de um termo de adesão. 

Certo dia, absorto em meus pensa-
mentos, e tendo acabado de ler algu-
mas mensagens sobre crianças, percebi 
que, como adultos, deixamos de liberar 
essa criança que existe dentro de nós, 
movidos por nossas responsabilidades 
e compromissos. Acabamos, com isso, 
deixando-a adormecida. Só vamos per-
cebê-la quando paramos para observar 
o que ocorre nesse momento de silêncio 
que fazemos. Quando silenciamos os 
nossos pensamentos e curtimos a natureza, entramos em contato com o nosso Ser 
interior. Quando fazemos isso, permitimos que a maravilha e a beleza da vida pene-
trem no espaço dos nossos corações abrindo caminho para observar a delicadeza, 
a simplicidade e a inocência dessa criança que existe dentro de nós, que, devido as 
nossas mil e umas atividades, permanece adormecida em nossas consciências. Dei-
xamos, muitas vezes, adormecidos nossos dons, talentos e habilidades que, naquela 
época de criança, despertaram no nosso campo de criatividade. 

Muitos não tiveram tempo de ser criança, e, também, nunca deixaram despertar 
essa criança que existe dentro de cada um e não deixaram aflorar essas habilidades que 
passaram em  branco, proibindo-os de buscarem a  perfeita sincronicidade com o seu 
ritmo interno e centrar a sua consciência na  União com o Todo. Com isso, não deixa-
ram  liberar os seus talentos compartilhados com a ajuda do universo que tende a me-
lhorar o Todo ao seu redor. Com esse bloqueio, tornaram-se pessoas sérias e sisudas.

 Os problemas que todos nós temos no nosso dia a dia vêm e vão, entram e saem 
em nossos pensamentos, vemos e sentimos de uma forma mais simples e, na ino-
cência da nossa criança agora despertada, deixamos novas energias brotarem dentro 
de  nós. Pensamentos mais tranquilos e serenos brotam em nosso Ser, trazendo-nos 
muita paz e serenidade. Despertam em nós a criatividade que estava adormecida. 
Com isso, novas esperanças, confiança e certezas surgem, e começaremos  a des-
lumbrar solução para todos eles; era só tratá-los de uma forma tranquila, serena e 
compassiva, pois serão todos resolvidos todos  no seu tempo, é só ter calma.

 Percebi que o primeiro caminho para compreender a sabedoria da criança é o 
espírito da jovialidade. Se pudesse rir das coisas que  despem o nosso orgulho ego-
cêntrico, reencontraria a inocência e a humildade. A partir desse momento, senti que 
todas as coisas tornaram-se mais claras e repletas de verdade.

 Notei que a  nossa  seriedade não tem como destruir nosso relacionamento com 
os outros, se soubermos honrar a sabedoria da criança que possuímos, que deve 
sempre equilibrar o lado sagrado com uma pitada de irreverência. Todas as coisas 
têm o seu lugar e chegam a seu tempo, permitindo que o riso traga o equilíbrio ao 
nosso sentido interno de ver a vida.

Às vezes, esquecemos-nos de observar qual é a essência verdadeira de cada indi-
víduo, projetamos no outro os nossos próprios desejos. Deparamos-nos com situa-
ções adversas, inesperadas que, muitas vezes, o destino coloca em nossas vidas. Esses 
desafios que nos são oferecidos  trazem-nos ensinamentos profundos e curadores. 

Deixemos essas energias fluírem em nosso corpo e nos questionemos até que 
ponto conseguimos levar essas situações com bom humor. E, falando em bom hu-
mor, outro grande ensinamento oferecido por essas situações adversas é a reflexão 
sobre como encaramos os nossos fracassos e erros. Somos capazes de rir de nós mes-
mos nesses momentos? Somos capazes de recomeçar tudo com confiança e alegria? 

Estejamos todos atentos, pois a qualquer momento poderão surgir problemas 
adversos, para que não haja uma falsa ilusão de que temos controle sobre tudo que 
está ao nosso redor.

Equilibrar o próprio corpo  fornece a chave para observar todas as coisas. Se  
soubermos equilibrar o  corpo através de brincadeiras físicas,  ele poderá se libe-
rar da imagem de ser escravo do trabalho.  Ao agir assim,  percebe-se que não há 
necessidade de guardar rancores. Quando o  corpo não guarda ressentimentos, os  
pensamentos tornam-se mais claros. Começamos, então, a encontrar alivio para a 
tensão; a conhecer-nos e; a admirar a beleza e o equilíbrio dentro do plano do Gran-
de Mistério.

Sejam alegres, meus irmãos, sorriam , libertem essa criança adormecida, deem 
uma chance a ela, assim verão as coisas com mais simplicidade e, com certeza, terão 
mais leveza ao lidar com elas. 

 Assim terão mais chance de vencer todos os obstáculos que aparecerem em suas 
vidas!

      Fiquem em paz!

INOCÊNCIA, LIBERTE A 
SUA CRIANÇA INTERIOR
Carlos A. Maia da Silva
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Economia
SUAS COMPRAS, SEUS 
PAGAMENTOS, SUAS 
DÍVIDAS, SUA IMAGEM
Valéria Melo Ribeiro
Economista – Corecon-SC 980

Rafael Silveira
Analista Desenvolvedor
twitter: @rafaelsdesouza

Smartwach

Sair de casa para ir às compras é bom, principal-
mente quando vão suprir as necessidades básicas e 
ainda sobra algum para as compras necessárias e mais 
um pouco para as compras desejáveis. Qual a dife-
rença entre uma e outra? Nas necessidades básicas, 
neste texto, encontram-se os alimentos, o transpor-
te, a água, a luz, a habitação, a saúde e a educação, 
aqui incluindo a informática. As compras necessárias 
incluem os produtos e serviços, como os calçados, 
vestimentas, roupas de cama, mesa e banho, higiene 
pessoal, cuidados com o corpo, tais como corte de ca-
belo, barba, unhas, e outros que dependerão do estilo 
de cada pessoa. E as compras desejáveis são aquelas 
voltadas mais ao conforto, ao aprimoramento intelec-
tual, os acessórios de moda, objetos de uso doméstico 
e o lazer, aqui incluindo os passeios na própria cidade 
ou viagens, para locais próximos ou distantes. 

Comprar tudo isso é necessário, importante e 
bom, mas pagar por eles também o é. E ai começam 
os problemas para quem não tem uma lista de priori-
dades. Essa lista pode ser por escrito ou pode ser ape-
nas por memória, mas é fundamental tê-la, aceitá-la 
e respeitá-la. Eu sei que cada família tem suas priori-
dades, e quando digo família não me refi ro a um nú-
mero específi co de pessoas. Pode ser uma família com 
uma única pessoa. De qualquer forma, há que se sa-
ber o que é prioridade. E é necessário ter outra situa-
ção em mente. As compras têm que ser pagas. Quem 
produziu e quem vendeu também precisam receber 
para continuar produzindo e vendendo. É necessário 
fechar o ciclo entre produzir/vender/comprar/pagar. 
São os chamados fl uxos econômicos. Fluxo real, que 
são os serviços e mercadorias e o Fluxo monetário, 
que são os pagamentos e recebimentos em dinheiro. 

No entanto, algumas pessoas compram e não pa-
gam, e fi cam devendo, e compram mais e mais e pa-
gam menos e menos. Vão criando um ciclo negativo 
ao seu entorno, porque, em algum momento, essas 
pessoas são cobradas e fi cam tensas, não sabem mais 
o que fazer para pagar os devedores. Muitas trocam 
de número de telefone para não serem mais loca-
lizadas, outras mudam de endereço, mas não têm 
como mudar de família ou de amigos... mesmo que 
mudem de emprego! Mesmo que alguns cobradores 
não localizem mais aquela pessoa, mas ela sabe que 
está devendo, e começa a se lamentar. Conta pra um, 
conta pra outro, e quando se dá conta, muitas pes-

soas sabem que ela é uma devedora de muitas con-
tas, mesmo que de pequenos valores. Muitas choram 
e se lastimam, mas poucas olham para as compras 
que fi zeram e que não precisariam ter feito. Mui-
tas pessoas acham até que nem compraram muito, 
apenas os juros é que estão altos, vê-se ou ouve-se 
muito esses depoimentos em pesquisas e matérias 
feitas em rádio e TV. Tem entrevistados que dão até 
aquele sorriso de ponta a ponta da orelha dizendo... 
“É, parece que comprei muito... Mas quem manda 
me venderem”, mas se o vendedor se nega a vender, 
dependendo da situação, ainda leva uma ‘rasteira’ do 
comprador que não paga. Há pessoas que têm tantas 
roupas compradas que nunca foram usadas e ainda 
permanecem com as etiquetas das lojas...pessoas que 
compram todos os lançamentos de aparelhos eletrô-
nicos e têm aquelas que conseguem até comprar car-
ro sem pagar as prestações. Nem todas as pessoas 
que devem muito são tristes e taciturnas, muitas são 
alegres, divertidas e bem risonhas, mas sempre que 
podem, contam suas mazelas, em voz baixa, em con-
fi dência, e pedem ajuda, mas pedem ajuda para pas-
sar a ideia de que querem realmente pagar as contas, 
mas apenas aquelas contas. E depois de pagas, come-
çam novas compras sem serem pagas, e continuam 
no ciclo, rindo, cantando e devendo e comovendo os 
amigos e assim por diante! Em algum momento, esse 
giro vai parar, e a pessoa vai ter que tomar posições 
que talvez não tomasse nunca. Não signifi ca que a 
pessoa vá se dar mal, apenas não estará vivendo a 
vida que gostaria de ter, mas aceita, pois sabe que 
é uma das formas de poder continuar a gastar sem 
pagar. Muitas vezes, as pessoas que o cercam passam 
a dar conselhos que sequer foram pedidos naquele 
momento, mas o fazem por impulso, por achar que 
realmente a pessoa devedora queria parar com seus 
impulsos.

As pessoas que se encontram nesse ciclo podem 
e devem procurar um profi ssional na área do com-
portamento, pois seu problema não é fi nanceiro, é de 
comportamento, se vai achar algum culpado também 
não vai fazer diferença para quem precisa receber o 
que vendeu. Portanto, o ideal é tratar-se, comprar o 
que for possível pagar, mesmo que seja em 60 vezes, 
mas que seja pago. Passar sua dívida para a coletivi-
dade é encarecer os demais produtos e serviços. Pense 
nisso e seja feliz com o dinheiro que você tem.

O que é?
Smartwach é um relógio inteligen-

te com funcionalidades que vão além 
do que temos nos relógios comuns 
atuais. Trata-se de um relógio de pulso 
computadorizado que roda um siste-
ma operacional, permite a instalação 
de aplicativos, conecta-se à internet, 
possui diversas funções que, atual-
mente, são encontradas nos telefones 
celulares inteligentes, os Smartphones.

Qual a diferença entre um Smar-
twach e um Smartphone?

Por ser um dispositivo de vestuá-
rio, o Smartwach começa por fornecer 
uma interface onde o operador deve 
atuar com apenas uma das mãos, já 
que o mesmo está num dos pulsos, 
inviabilizando o acesso com as duas 
mãos. Além disso, o pequeno tamanho 
da tela não permite ergonomia sufi -
ciente para a sua utilização da mesma 
forma que nos Smartphones, sendo 
que o papel do Smartwach, além do de 
relógio, é o de ser um dispositivo que 
complementa e enriquece a experiên-
cia de uso do Smartphone onde, por 
sincronização e compartilhamento de 
alguns serviços e funções em ambos os 
aparelhos, você pode visualizar men-
sagens de texto no seu pulso, ver quem 
está ligando, ver a previsão do tempo, 
agenda de compromissos, gerenciar 
alarmes e lembretes, acessar contatos e 
até utilizá-lo como um relógio. 

Quanto custa?
Estes aparelhos têm preços em 

torno dos R$1.000,00 (mil reais), va-
riando um pouco para mais ou para 
menos.

É à prova d’água?
Uns sim, outros não. Quando 

nos referimos a um aparelho à prova 
d’água, falamos da possibilidade de 
você afundar o mesmo na água e nada 

acontecer, 
então, al-
guns des-
tes apare-
lhos são 
à prova 
d’água mas, praticamente todos são 
à prova de respingos e intempéries 
como chuva e o ato de lavar as mãos.

E a bateria?
A bateria destes dispositivos deve 

ser carregada da mesma forma que a 
bateria dos Smartphones atuais. Dia-
riamente, ou a cada dois dias, depen-
dendo do uso, deverá ser carregada. A 
diferença está no tempo que leva para 
carregar. Por se tratar de uma bateria 
bem menor num dispositivo bem me-
nor, o tempo de carga está no máximo 
em trinta minutos.

Quais as principais empresas es-
tão lançando este aparelho?

Motorola, LG, Samsung, Sony, 
Apple são as principais empresas a 
lançarem seus Smartwach, porém 
outras marcas estão lançando os seus 
aparelhos.

O que esperar?
A tendência com relação à esta 

tecnologia é que, num futuro próxi-
mo, praticamente todos os relógios de 
pulso sejam Smartwach, relógios inte-
ligentes, assim como ocorreram com 
os telefones celulares que, aos poucos, 
foram sendo substituídos pelos celula-
res intigentes, Smartphones, então, se 
você gosta de relógios fi que de olho, 
pois em poucos anos, as marcas tra-
dicionais do ramo estarão lançando 
os seus Smartwach. Isto é muito bom, 
pois o aumento de opções e de marcas 
proporcionará uma gama grande de 
preços.

Um grande abraço 

Espaço reservado 
para você



INFORMATIVO NOSSO LAR - SETEMBRO/OUTUBRO - 2014 – ANO 4 - Nº 29

12

Núcleo Espírita Nosso Lar
Centro de Apoio ao Paciente com Câncer

livro

Dicas e Entretenimento
CD

LENINE
Paulo Roberto da Purifi cação
Cantoterapia Sol Maior

FILME

UM OLHAR DO PARAÍSO
Elenco
Mark Wahlberg (Jack 
Salmon); Rachel Weisz 
(Abigail Salmon); 
Susan Sarandon (Vovó 
Lynn); Stanley Tucci 
(George Harvey); 
Michael Imperioli (Len 
Fenerman); Saoirse 
Ronan (Susie Salmon); 
Rose McIver (Lindsey 
Salmon); Christian 
Thomas Ashdale ( 
Buckley Salmon); 
Reece Ritchie (Ray 
Singh); Carolyn Dando 
(Ruth Connors); 
Nikki SooHoo (Holly); 
Andrew James Allen 
(Samuel Heckler); 
Jack Abel (Brian 
Nelson); Amanda 
Michalka (Clarissa).

CARTAS DOS PORTAIS ANDINOS
Grupo Andino
Editora Pandion, 2014

Escrito pelos participantes do 
Grupo Andino. Os Portais dos 
Andes estão confi gurados neste 
livro na forma de Cartas An-
dinas. O uso destas cartas, no 
silêncio do devotamento de al-
guém que busca, é um exercício 
de abertura de consciência, tra-
zendo à luz palavras-guia na 
compreensão do seu momen-
to de vida. A profundidade 
destes instrumentos auxilia-
dores do entendimento da 
vida e do viver depende do 
buscador. Cada passo nes-
ta trilha é uma experiên-
cia pessoal que refl ete em 
toda a coletividade e, nes-
ta busca de aprendizado 
e do viver em harmonia, 
juntamos nossos conhe-
cimentos no exercício da 
cura física, emocional e 
espiritual. 

Espaço 
reservado 
para você

SINOPSE: 
Em dezembro de 1973, Susie Salmon voltava da escola para casa quando foi assassi-
nada. Ela tinha apenas 14 anos. Depois de morta, Susie continua a velar por sua fa-
mília – enquanto seu assassino permanece solto. Presa em um extraordinário, ainda 
que misterioso, espaço entre a Terra e o Céu a menina descobre que precisa escolher 
entre a busca por vingança e o desejo de ver seus amados seguirem em frente. O que 
tem início como um chocante homicídio leva a uma jornada visualmente criativa e 
repleta de suspense que, através dos laços de memória, amor e esperança, segue em 
direção a um desfecho surpreendente e emotivo.

Editora Pandion, 2014

Escrito pelos participantes do 
Grupo Andino. Os Portais dos 
Andes estão confi gurados neste 
livro na forma de Cartas An-
dinas. O uso destas cartas, no 
silêncio do devotamento de al-
guém que busca, é um exercício 
de abertura de consciência, tra-
zendo à luz palavras-guia na 
compreensão do seu momen-
to de vida. A profundidade 
destes instrumentos auxilia-
dores do entendimento da 
vida e do viver depende do 
buscador. Cada passo nes-
ta trilha é uma experiên-
cia pessoal que refl ete em 

Osvaldo Lenine Macedo Pi-
mentel, ou simplesmente Lenine.

Nasceu em Recife, no dia 
02 de fevereiro de 1959. Cantor, 
músico, compositor e produtor 
musical.

Ocupa a cadeira 38 como 
acadêmico correspondente da 
Academia Pernambucana de Le-
tras.

O músico é um colaborador 
de instituições no Brasil e no ex-
terior que defendem causas so-
ciais e ambientais. A afi nidade de 
Lenine com o tema marca pre-
sença em diversas composições 
de sua autoria. 

Em 2009, Lenine lança o ál-
bum Perfi l, onde reúne uma co-
letânea de seus maiores sucessos, 
incluindo “Paciência, o Dia em 
que faremos contato, Relampian-
do, entre outros...”. 

Vale a pena conferir.
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Pessoas, Papos e Pesquisas
COMUNICAÇÃO 
INTERNA COMO 
SUBSÍDIO À GESTÃO 
DO CONHECIMENTO

Édis Mafra Lapolli
Terapia do Livro
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O planeja-
mento adequado 
das comunicações 
internas favorece 
as implementa-
ções de Gestão do 
C on he c imento. 
O’Sullivan (2007) 

salienta a importância de se considerar a uti-
lização de marketing e a defi nição de estra-
tégias para vencer as resistências naturais à 
mudança e enfatizar valores.

Quando se iniciou a implementação da 
Gestão do Conhecimento não era dada a de-
vida importância à comunicação interna. Na 
atualidade, mesmo tendo sido reconhecida a 
importância da comunicação interna, ela ain-
da é negligenciada na maioria das organiza-
ções, principalmente, no que se refere ao seu 
potencial de “apoiar “ projetos internamente.

Para Torres et al. (2011), a comunicação 
interna é considerada uma prática essencial 
e sofi sticada. Para esses autores, ela é vista 
como historicamente associada ao progresso 
e desenvolvimento da sociedade. Eles defen-
dem, ainda, o seu alinhamento com a gestão 
do conhecimento, uma vez que a gestão do 
conhecimento deve ser concebida como um 
processo dinâmico e contínuo de comunica-
ção e interações.

Neste contexto, pode-se colocar a comu-
nicação como um retrato da evolução huma-
na, inclusive organizacional. Tecnologias de 
comunicação impactaram o ambiente de tra-
balho, possibilitando comunicação em duas 
vias, novos padrões de comportamentos, e 

novas modalidades de divulgação dos mode-
los de negócios (CHELMIS, 2013; HUANG; 
BAPTISTA; GALLIERS, 2013). Contudo, 
McAfee (2006), o autor mais citado na lite-
ratura sobre os termos combinados de comu-
nicação interna e gestão do conhecimento 
avalia a necessidade de ação coordenada en-
volvendo criação de cultura receptiva, incen-
tivo ao uso de tecnologias de comunicação e 
apoio das gerências.

O fenômeno de bloggings (RODRIGUEZ, 
2010) quando analisado em contextos aca-
dêmicos é considerado uma ferramenta útil, 
porém pouco divulgada, esclarecida e incenti-
vada em seu papel de gestão do conhecimento 
(CHELMIS, 2013), podendo funcionar como 
incentivo à participação e colaboração, da dis-
seminação de cultura corporativa, de novas 
práticas de trabalho, negócios, bem como cria-
ção e compartilhamento do conhecimento.

Porém, é necessário atentar-se para a in-
tenção estratégica, amparo de recursos, in-
teratividade, e feedback buscando demons-
trar a alternância de papéis que acreditam 
promover credibilidade, legitimidade, maior 
compartilhamento de princípios, valores e 
cultura corporativa.

Percebe-se que a rápida evolução das co-
municações tem levado tanto os pesquisado-
res, quanto os gestores a repensar o seu uso 
nas organizações, recomendando-se critério 
e planejamento. Ao mesmo tempo em que a 
troca de informações cotidianas em redes di-
gitais é vista como uma possibilidade de criar 
conhecimento, relacionamentos e espírito de 
equipe (SIRKEMAA; SUOMI, 2002).

A vida está sempre nos surpreen-
dendo. Na verdade, ela é uma “caixi-
nha de surpresas” recheada de mara-
vilhas ou não. Umas boas, outras más, 
umas grandes, outras pequenas. De 
diversas formas e tamanhos, de dife-
rentes sabores e intensidades. Umas 
como resultado de opções que nós 
próprios tomamos, outras são com-
pletamente imprevisíveis. 

As surpresas da vida são um en-
cadeado de acontecimentos que não 
conseguimos prever. São aconteci-
mentos inesperados e para os quais te-
mos de saber reagir da melhor forma 
possível. Afi nal, não sabemos ao certo 
o que nos é reservado. Por isso, vive-
mos momentos únicos e, por vezes, 
completamente imprevisíveis. 

Quando nos visitam aquelas sur-
presas menos boas, facilmente fi camos 
desalentados, o nosso sorriso desapa-
rece, chegamos a perder o brilho no 
nosso olhar. À nossa volta tudo parece 
bem mais cinzento, temos aquela sen-

sação de impotência perante os efeitos 
dessas surpresas, nos entristecendo. 
Quando a surpresa é agradável, en-
tão o nosso sorriso desponta, os olhos 
brilham, o ânimo regressa e instala-se 
confortavelmente na nossa vida. Pare-
ce que o mundo à nossa volta é bem 
mais colorido! 

O grande aprendizado é saber 
retirar tudo aquilo que essas surpre-
sas nos trazem de bom para o nosso 
crescimento. Temos que desfrutar da 
alegria, temos que partilhar o nosso 
sorriso com quem nos rodeia, conta-
giando o mundo, com o nosso estado 
iluminado. Mas também temos que 
saber nos fortalecer com o que nos 
entristece. Saber lidar com as dores, 
com o sabor amargo ou azedo que, 
por ventura, surgir. Portanto, se e a 
vida é uma caixa de surpresas é sem-
pre bom que estejamos preparados 
para assistir ou participar do espetá-
culo que vai surgir. Isso é o que fará 
a diferença. 

A VIDA É UMA CAIXA 
DE SURPRESAS 
Rosana Mara Raulino

Espaço 
reservado 
para você
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Entrevista
BRANCO É A LUZ DIVINA:
pureza, amor, paz e simplicidade

Somos LUZ, viemos para ir-
radiar luz, precisamos de luz para 
viver, quando desencarnamos nos 
tornamos tão somente luz. A ciên-
cia, a cada dia, traz novas informa-
ções sobre a importância da luz em 
nossas vidas, sobre o impacto do sol 
na vida no planeta. A cromoterapia, 
atualmente, é uma ciência reconhe-
cida e aplicada diariamente na re-
constituição celular em tratamentos 
para todos os tipos de doenças, é 
utilizada em ambientes hospitalares, 
de trabalho, ambientes domésticos, 
clinicas terapêuticas etc. 

Segundo o principal cientista 
e estudioso da cromoterapia, René 
Nunes, as cores do espectro solar 
vinculam-se diretamente a toda Na-
tureza do nosso Planeta, constituin-
do-se no elo vital de tudo que existe 
entre nós, seja mineral, vegetal ou 
animal.

A tonalidade da cor é a forma 
pela qual conseguimos identificar a 
vibração da onda energética lumi-
nosa, que nos envolve e impulsiona 
a visão. É chamada, também, de cor 
retiniana, isto é, energia luminosa 
cujos impulsos são classificados e 
traduzidos pela nossa retina.

A luz é, incontestavelmente, a 
primeira fonte de vida.

O USO DA COR NAS ROUPAS E 
VESTIMENTAS

Quando usamos uma roupa de 
uma cor específica, o efeito dessa cor 
não é em decorrência da incidência 
da luz que atravessaria o tecido e 
penetraria a pele, isso não ocorre; 
o efeito se dá a partir da reflexão da 
cor usada. Frequentemente, olha-
mos para o nosso corpo e somos afe-
tados pela cor que estamos usando. 
Isso nos faz sentir naquela cor, dan-
do-nos a sensação produzida por 
ela. Por exemplo; quando estamos 
usando a cor marrom, ela nos auxi-
lia a sentir mais segurança; usando o 
amarelo, facilmente nos sentiremos 
alegres, com o vermelho, vamos nos 
sentir com mais vitalidade, com o 
azul, mais tranquilos, com o verde, 
mais amados etc..

Além da sensação causada em 
nós, a cor da roupa produz uma re-
flexão que atinge a visão das outras 
pessoas. Quando olham para nós, 
elas assimilam a primeira impressão 
que provém da cor de nossas roupas. 

Cleoci Aparecida Machado
Terapia do Livro

“O branco exprime a unidade de Deus, a sabedoria e a pureza, exprime também, a alegria, a felicidade e a humildade” (René-Lucien Rousseau).

“O branco produz sobre nossa alma o mesmo efeito do silêncio absoluto e esse silêncio não está morto, pois transborda de possibilidades vivas” (Wassily Kandisnky).

Essa primeira impressão é muito 
importante quando acolhemos ou 
conhecemos alguém, tanto que na 
cultura popular temos o ditado “A 
primeira impressão é a que fica”.

O BRANCO REPRESENTA A 
LUZ, VIBRAÇÃO QUE CONTÉM 
TODAS AS CORES

Essa cor surge quando a dis-
tribuição cromática é tão vaga que 
quase não existe, ou seja, é a junção 
de todos os raios coloridos. Com-
preende-se, então, que o raio branco 
é a síntese, é a reunião de todas as 
cores. Um perfeito amálgama do es-
pectro produz a luz branca original.

O branco é a pureza suprema da 
perfeição. A irradiação do cosmo 
que flui para o âmago da consciên-
cia; a inocência de todos os seres, o 
intocado. É a cor que indica purifi-
cação, o novo, o intacto, o agradável 
e fresco, a bondade etc.

O branco, ao longo da história 
da humanidade, está associado à 
espiritualidade e a sociabilidade, re-
velando a transparência de persona-
lidade, facilitando a comunhão e o 
relacionamento entre as pessoas.

“O branco exprime a unidade de 
Deus, a sabedoria e a pureza, expri-
me também, a alegria, a felicidade 
e a humildade”, como diz Lucien 
Rousseau. O branco, junto com o 
azul, foi consagrado à Mãe Maria, 
pois exprime, também, a sabedoria, 
a verdade e o amor incondicional, 

fecundidade e maternidade. 
O branco  não é, em si, nem 

masculino nem feminino, mas sim 
a união dos sexos. Por isso, segun-
do alguns estudiosos a cor branca 
representa a concepção da Vida em 
todos os sentidos: 

Pureza, Simplicidade, Sabedo-
ria: a Pomba branca da Paz; os cabe-
los brancos dos sábios; as roupas dos 
mais humildes;

Higiene e Limpeza: lençóis e 
fronhas; vestes dos médicos e enfer-
meiros; instalações alimentares;

O Sagrado, o Divino: os anjos e 
as aparições envoltas em luz branca; 
a eternidade e a erraticidade do es-
pírito em pura luz, ao desencarnar; 
os espíritos superiores são Pura Luz 
Eterna (Livro dos Espíritos/Allan 
Kardec).

O USO DO BRANCO NA MEDI-
CINA

No estudo “o uso do branco por 
Médicos”, do Dr. Desiré Carlos Cal-
legari, anestesiologista e conselheiro 
do Conselho Regional de Medicina 
do estado de São Paulo, está assina-
lado que “o uso de roupas brancas 
pelos profissionais de saúde é rela-
tivamente recente, tornou-se mais 
habitual a partir da introdução de 
medidas de assepsia para prevenir 
as mortes no ambiente hospitalar”. 
Também informa que a partir “do 
final do século XIX, médicos co-
meçam aparecer de branco com 

mais frequência, nas obras de arte”. 
E completa: “no século XX, contu-
do, há inúmeros registros sobre o 
uso de branco entre os profissionais 
de saúde. Muitos serviços médicos, 
públicos ou privados, instituíram o 
uso de branco por meio de norma-
tivas”.  Para ilustrar o uso do bran-
co na medicina, as informações da 
Universidade Federal de Medicina 
de Sergipe são interessantes do lado 
histórico “o uso do branco pelos mé-
dicos é um costume que vem desde 
a antiga Grécia. Os sacerdotes do 
templo de Asclépio (deus grego da 
medicina) já se vestiam com roupas 
dessa cor para indicar pureza espi-
ritual. Hoje, o branco é associado à 
limpeza e à higiene,  elementos fun-
damentais na prática da medicina, 
além de facilitar a identificação de 
qualquer tipo de sujeira”.

PORQUE SE USA BRANCO EM 
NOSSO LAR

Em Nosso Lar, assim como em 
ambientes hospitalares e Unidades 
de Saúde, recebem-se, todos os dias, 
irmãs e irmãos que pedem socorro 
para suas dores, sejam elas espiri-
tuais, emocionais, psíquicas ou físi-
cas. Quando essas dores decorrem 
de doenças já instaladas no corpo fí-
sico, muitos chegam extremamente 
debilitados, com a imunidade baixa, 
com manifestações patológicas que 
expressam através da pele e até mes-
mo do aparelho respiratório, suas 
necessidades e cuidados, por isso, 
precisa-se manter o ambiente com 
muita assepsia, limpeza e higiene. 
Tudo precisa estar limpo, lençóis 
das macas, equipamentos utilizados 
nas terapias, assim como a utilização 
frequente de álcool gel em todas as 
salas e, claro, o asseio e cuidado das 
roupas utilizadas pelos “cuidadores 
voluntários” são fundamentais. 

         Adentram as portas de 
Nosso Lar  (Núcleo Espírita, em 
Forquilhinhas e CAPC, no Ribei-
rão da Ilha) aproximadamente 800 

pacientes por dia, com necessidade 
de cuidados médicos, psiquiátricos, 
nutricionais e psicológicos. A utili-
zação da cor branca serve para aju-
dar a distinguir secreções, manter a 
higiene e não conduzir, em vestiário, 
agentes, vírus e bactérias capazes de 
contaminação e riscos aos pacientes 
e aos próprios voluntários.

       Além dos aspectos da higie-
ne, assepsia e limpeza e de ser um 
recurso extremamente necessário 
na prevenção e no combate à pro-
liferação de agentes causadores de 
muitas moléstias e infecções, o uso 
da cor branca também é uma for-
ma de  apresentação ao outro e, no  
caso dos trabalhadores voluntários, 
é a forma de se  apresentarem ao pa-
ciente. 

Em primeiro lugar, é como estar 
dizendo: “Confie, pois aqui se zela 
pela higiene, pela limpeza, assepsia 
e pela sua saúde física e plena”.

Diz-se ainda: “Irmão, aqui esta-
mos para acolhê-lo, com todo o nos-
so amor, compreendemos sua dor, 
estamos aqui para lhe dar a mão, 
para  auxilia-lo na sua caminhada, 
confie”. 

Como o branco também está 
associado à expressão da espiritua-
lidade pura, do amor incondicional, 
diz-se também: “Tenha fé, reze, aqui 
é uma casa espírita, somos Cristãos, 
Jesus veio à terra e nos ensinou a 
Amar ao próximo como a nós mes-
mos, o amor pode curar a dor”.

Usar o branco é um dos recur-
sos para auxiliar os pacientes a con-
quistar sua Saúde Plena e a realizar 
o seu objetivo, quando pensam em 
buscar em Nosso Lar “a Cura para 
suas dores” e, quem sabe, através 
dessa cura, firmar seu passo rumo a 
sua Evolução Espiritual. 

O Significado fundamental do 
branco é a unidade, é a suprema 
luz, é a união com Deus, é mostrar 
a nós e ao outro quem realmente 
somos, ou seja, Luz, sempre Luz.
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De alma para Alma
BEM AVENTURADOS OS 
PUROS DE CORAÇÃO
Irmão Savas
(Mentor do Núcleo Espírita Nosso Lar)

A MISERICÓRDIA
elementos doutrinários
Jaime João Regis

Segundo o Evangelho de Marcos em seu 
capítulo 10, versículo 13 a 16, certo dia, algu-
mas crianças foram conduzidas ao local em 
que se encontrava Jesus, fato esse que deixou 
impacientes seus discípulos que procuraram 
afastá-las. Jesus, repreendendo- lhes disse:

Deixai vir a mim as criancinhas, não a 
impeçais; pois o reino dos Céus é para 
aqueles que se lhes assemelham. Eu 
vos digo, em verdade, que todo aque-
le que não receber o reino de Deus 
como uma criança, nele não entrará. 
E tendo-as abraçado, abençoou-as 
impondo-lhe as mãos.

Ler o Evangelho, estudar aquilo que Je-
sus falou por parábolas para que fosse mais 
bem compreendido há mais de dois mil anos 
atrás, quando a maioria dos homens não ti-
nha condições de entender sua mensagem de 
outra forma, é estar sempre ligado a Deus. 
Assim, no pequeno trecho do Evangelho aci-
ma transcrito é preciso ir mais além do que 
Jesus expressou naquele longínquo dia. Eis, 
meu Irmão, o assunto que me trás a escrever 
para ti.

Depois que observares uma criança, seus 
gestos, modo de olhar e seu comportamento 
espontâneo, obterás a certeza de que ela age 
sem segundas intenções ou malícia. É que 
na infância o espírito da criança ainda não 
pode manifestar suas tendências em face da 
debilidade, da fragilidade de seu corpo físi-
co. Justamente nesse período tão especial 

onde reina a inocência, os pais, avós e demais 
pessoas que convivem com o infante devem 
aproveitar para dar seus conselhos, sua orien-
tação ajudando-o progredir espiritualmente. 

Quando Jesus afi rmou que “todo aquele 
que não receber o reino de Deus como uma 
criança, nele não entrará” uma vez que o pas-
saporte espiritual para adentrar em Seu Rei-
no é a simplicidade e a humildade da alma. 
Esse Reino tão falado por Jesus não vem com 
aparências externas, pois, ele é fruto da re-
formulação interior que tanto temos falado e 
que só é alcançada com esforço e muito tra-
balho. 

Precisamos aprender com a criança, ter 
sua espontaneidade, sua simplicidade, sua 
pureza de coração para nossa evolução es-
piritual para almejarmos passar no concur-
so universal e ter acesso ao Reino de Deus. 
Abandone, portanto, as atitudes antagônicas, 
ataque a raiz do mal que te escraviza, qual 
seja, o orgulho e o egoísmo.  Deixe de zom-
bar daqueles que têm atitudes pacífi cas e sen-
timentos naturalmente edifi cantes. Eles não 
são tolos... Tolos são aqueles que lhes julgam 
assim. Tolo é todo aquele que dissimula, que 
ainda veste a capa da aparência para ganhar 
os aplausos do mundo quando é maravilhoso 
o aplauso de Deus àqueles que têm a pureza 
das crianças.  

Seja como a criança... Seja naturalmente 
feliz. 

Jesus viveu seu período terreno em meio a uma sociedade onde imperava a lei de talião 
ou do “olho por olho, dente por dente” pela qual, o causador de um dano ou de uma ofensa 
deveria ser punido com pena igual ao mal por ele praticado. Um princípio, assim entendido, 
de justiça, que, na realidade, era a aplicação da vingança. Este entendimento e sua prática, 
transferido à conduta da sociedade nas relações entre os seus membros, trazia e traz como 
consequência um estado de ódio que não se esgota, pela realimentação produzida pelos en-
volvidos nos confl itos, convertendo-os em contendas sem fi m. Cada ação de suposta aplica-
ção de justiça gera nova ofensa que o ofendido da vez interpreta como também passível do 
direito de vingança, transformando-se numa sucessão de revides que realimenta e amplia o 
ódio entre os contendores, num ciclo que não se encerra. A história do homem é plena de 
episódios de ódios intermináveis entre pessoas, famílias, tribos, comunidades e países. 

Esse foi o ambiente encontrado por Jesus, sob um cenário político de dominação do in-
vasor – o Império Romano. Condição, sem dúvida, complicada para a implantação de um 
novo programa, a boa nova, a mensagem propiciadora da mudança dessa rude realidade. A 
exposição do seu programa se deu no Sermão da Montanha, onde anunciou o conteúdo da 
sua mensagem, após quarenta dias de jejum no deserto e de uma noite em profunda oração. 
Para alguns, o Sermão da Montanha é o conjunto de palavras de maior alcance, as sentenças 
mais belas já pronunciadas na terra. Gandhi afi rmou que se todos os livros já escritos fossem 
destruídos, preservando-se apenas o Sermão da Montanha, então nada estaria perdido.

É no Sermão da Montanha que Jesus anuncia as bem aventuranças, uma sequência de 
afi rmações de transcendental alcance. Dentre elas aquela em que considera “Bem aventura-
dos os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia”. (MATEUS,  V, v 7). Mas, o que 
é de fato a misericórdia? O que signifi ca essa palavra? O que é ser misericordioso? 

No dicionário Aurélio da Língua Portuguesa encontramos: misericórdia. 1. Compaixão 
suscitada pela miséria alheia. 2. Indulgência, graça, perdão. 3. V. Santa Casa. 4. Ant. Punhal 
que os cavaleiros traziam do lado direito e com que matavam o adversário derribado, a menos 
que esse pedisse misericórdia. 5. Grito de quem pede compaixão, piedade ou socorro. São 
amplos os signifi cados que o dicionário nos oferece.

No capítulo X do Evangelho Segundo o Espiritismo, interpretando a bem aventurança 
mencionada, Allan Kardec destaca que a misericórdia, no sentido referido por Jesus, “É o 
complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser 
brando e pacífi co. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas”. Consiste, portanto, 
na revogação do velho entendimento do direito de vingança e sustenta-se na ideia de um 
Deus não vingador, mas num Deus cuja justiça é fundamentada na bondade e na misericór-
dia. 

Propondo o esquecimento e o perdão das ofensas, sem dúvida, Jesus tocou no ponto mais 
delicado, mais difícil para a maioria das pessoas. Embora tenham transcorridos 20 séculos do 
anúncio da “boa nova”, por ele trazida, a humanidade continua mergulhada em muito ódio, 
ressentimento e desejo de vingança. Muitos hão os que se esforçam e controlam o desejo de 
vingança, mas não conseguem exercitar o perdão. Outros perdoam, mas estabelecem condi-
ções exigindo algo em troca, o que não é perdão verdadeiro, sendo mais um gesto de cobran-
ça, de opressão e até de humilhação. Há também os que perdoam sem estabelecer condições 
– incondicionalmente – como é dito, mas não conseguem esquecer a ofensa. Volta e meia a 
lembrança do ocorrido faz reprisar o fi lme com seus cenários e protagonistas reativando a 
memória, reacendendo as mesmas dores e realimentando o ressentimento.  

Em muitos casos, é a persistência do ressentimento que difi culta a reconciliação, parte 
integrante da atitude misericordiosa. Sobre ela falou Jesus: 

Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto todos estais a 
caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da jus-
tiça e não sejais metidos em prisão – Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto 
não houver pago o último ceitil  (MATEUS, V, vv. 25-26).

  A resolução de todas as pendências, o saneamento de todos os ódios, a reconciliação com 
todos aqueles com quem se estabeleceram inimizades ou por conta delas persistem ressenti-
mentos são medidas necessárias para nos livramos das nossas dívidas, resgatando-as até o úl-
timo centavo e não permanecermos aprisionados na carne em ciclos terrenos intermináveis. 
Sendo nós próprios, pelos resultados produzidos, os benefi ciados pela prática da misericór-
dia, entendemos as palavras de Jesus ao afi rmar que os misericordiosos obterão misericórdia.

Além do que, nos diz Allan Kardec, é através da ação misericordiosa, o esquecimento e 
o perdão das ofensas, que se interrompe a continuidade dos processos obsessivos, mal que 
assola a humanidade decorrente do ódio presente em nosso meio e que alimenta o ciclo:  per-
seguidor de ontem – vítima de hoje – perseguidor de amanhã, em relação à alternância dos 
contendores no plano físico e espiritual. 

Sejamos misericordiosos. “[...] Enquanto todos estamos a caminho”...            
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