Informativo Nosso Lar
Núcleo Espírita Nosso Lar

Centro de Apoio ao Paciente com Câncer
www.nenossolar.com.br

VIDA E HISTÓRIA DE
SÃO JOÃO BATISTA
João Batista é considerado o último dos
profetas da época pré-cristã. Ele encontra-se
no limiar entre o antigo e o novo, é ao mesmo
tempo o último e mais do que um profeta.
Todo o povo da Judéia, Jerusalém e regiões
vizinhas do Jordão chegavam até onde ele
estava, para ouvi-lo, para vê-lo e dele receber
o batismo para a mudança dos sentidos, para
mudar o coração. João é testemunha da Luz,
sobretudo por ter apontado Cristo no meio
da humanidade. Ele encarna a plenitude do
Antigo Testamento e a preparação para o
Evangelho. E teve a graça de batizar o próprio
Cristo, marcando o início da missão do divino
Salvador. O maior dos profetas. Páginas 8 e 9
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A diretoria da Associação MédicoEspírita de Santa Catarina viabiliza o
acesso ao I Simpósio da AME/SC,
em 8 de agosto de 2015, no Centro Multiuso de
São José, diminuindo os valores das inscrições
para que mais pessoas participem da discussão
de temas importantes que o evento tratará.
Confira os novos valores!
Página 2
***
A fim de contribuir para a busca de uma Justiça
mais plena e espiritualizada, a ABRAME, realiza
a oitava edição do seu tradicional Congresso,
que tem como temática central “A VISÃO
MATERIALISTA E A VISÃO ESPÍRITA EM TORNO
DA VIDA”. No Costão do Santinho Resort, em
Florianópolis/SC de 25 a 27 de setembro de 2015
Página 13

Colunas
· AO MESTRE COM
CARINHO

ENTREVISTA

Adilson Maestri
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· A PERDA DA ALMA
Homero Franco
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· DINHEIRO PARA QUÊ?
Valéria Melo Ribeiro
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· INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA
Édis Mafra Lapolli
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· A DEDICAÇÃO:
Elementos Doutrinários
Neste número, a entrevista é com os integrantes da Banda Sonido Clube, que tem
abrilhantado o MASSA AMIGA e alegrado, também, o RISOTO SOLIDÁRIO. Página 12

Jaime João Regis
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Q

uando tomamos consciência de
que nossa vida é nossa trajetória
pelo Universo, compreendemos
o papel da nossa família espiritual, quase
sempre traduzida em família física, carnal.
Após uma sequência de experiência
juntos, vamos nos concedendo influências mútuas que vão nos tornando parecidos ao longo da caminhada.
Estamos, portanto, atrelados ao grupo familiar. Tentar viver uma vida carnal
afastado do grupo familiar pode nos levar a não contatar com as situações necessárias e essenciais ao cumprimento de
nossa missão.
Não podemos viver somente para a
família, é claro, necessitamos expandir
nosso círculo de amizades, precisamos
reconhecer todo o nosso grupo espiritual que habita o mesmo planeta. Somos
todos irmãos.
Quem é meu pai, quem é minha mãe?
Perguntava o Nazareno.
Nossa missão redentora tem um propósito maior e nos envolve com toda a
humanidade. Nosso papel faz nos relacionar com cada personagem do grupo
familiar, porém, extrapolando as influên-

cias para toda humanidade.
Quando declaramos nosso amor a
um irmão o fazemos para toda a criação
divina. Nosso ato de solidariedade para
com um irmão faz crescer a irmandade
como um todo, pois estamos todos entrelaçados.
“Resgatar uma alma para o caminho
é um passo firme em direção da paz. Os
seres que convivem contigo, percebendo que estás modificando teu modo de
ser e de viver, passarão a ter maior respeito por ti e desejarão possuir a mesma
paz e tranquilidade que irradias”, nos
ensina o Mentor Espiritual do Núcleo,
na página 15.
Entramos no inverno, tempo de recolhimento, de reflexão e também de
festas juninas, lembrando com nossas
fogueiras o anúncio da chegada do Mestre dos Mestres, aquele que veio nos trazer a boa nova do amor incondicional,
fazendo-nos entender que a lei do ‘olho
por olho e dente por dente’ só faz manter
na humanidade o exercício do ódio e da
guerra.
Abençoados aqueles que nos ensinam
por meio de seus exemplos de humildade
e perseverança.

AGRADECER E ABRAÇAR
Caetano Veloso

Abracei o mar na lua cheia, abracei
Abracei o mar
Abracei o mar na lua cheia, abracei
Abracei o mar
Escolhi melhor os pensamentos, pensei
Abracei o mar
É festa no céu, é lua cheia, sonhei
Abracei o mar
E na hora marcada “Dona Alvorada” chegou para se banhar
E nada pediu
Cantou pro mar
(E nada pediu)
Conversou com o mar
(E nada pediu)
E o dia sorriu
Uma dúzia de rosas, cheiro de alfazema, presentes eu fui levar
E nada pedi
Entreguei ao mar
(E nada pedi)
Me molhei no mar
(E nada pedi)
Só agradeci

expediente

Telefones do Núcleo
(48) 33570045 e 33570047
www.nenossolar.com.br
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE:
abordar ou não o tema espiritualidade com o paciente oncológico
Vanessa Belo Reyes*
O impacto de uma doença terminal representa uma crise na vida das pessoas, porém
observa-se que a prática espiritual pode fornecer suporte nesse período. Sabendo dessa informação, o profissional de saúde tem o dever
ético de tratar desse assunto com seu paciente,
orientando-o a buscar, na religião que melhor
lhe aprouver, esperança e conforto para lidar
com o câncer.
A maioria dos médicos e enfermeiros, ao
defrontar-se com o paciente oncológico, ou não
aborda o tema espiritualidade, ou até falaria disso com seus pacientes, mas não sabe como fazê-lo de forma produtiva. Muito se deve ao fato
de as faculdades de medicina e de enfermagem
não prepararem seus alunos para esse tipo de
abordagem, que poderia fazer parte dos cuidados complementares e paliativos na trajetória
da doença. Felizmente, vários estudos têm sido
realizados acerca dessa temática, na tentativa de
elucidar essa “nova” forma de ajudar os nossos
pacientes.
Phelps salienta que os estudos têm indicado
que de 41% a 94% dos pacientes gostariam que
seus médicos estivessem atentos à sua religiosidade/espiritualidade, particularmente em casos
de pacientes terminais. Apesar disso, apenas

25% dos pacientes já tiveram esse assunto abordado por um profissional de saúde.
O cuidado espiritual também foi descrito
como fortalecedor da relação profissional-paciente, já que demonstra o cuidado pessoal além
da obrigação profissional e aumenta o entendimento do paciente pelo profissional de saúde.
Os enfermeiros, por estarem diariamente
com seus pacientes, numa relação mais próxima
do que a médico-paciente, têm vantagens nesse
aspecto. Quantas vezes o paciente nos confidencia algo que seu médico não sabe? Por vários
motivos, mas em se tratando de espiritualidade,
as “confidências” aumentam significativamente.
São inúmeros os exemplos. Certa vez, uma pa-

ciente comentou que estava fazendo tratamento
espiritual paralelo à quimioterapia no Centro
Espírita Nosso Lar, em Santa Catarina. Desde
então, a dor que sentia havia desaparecido. Em
consulta com seu oncologista, ao ser questionada sobre esse sintoma que não era referido há alguns meses, a paciente preferiu não comentar a
terapêutica complementar, por medo de ser mal
compreendida.
Protocolos americanos de atendimento em
cuidados paliativos recomendam o fornecimento multidisciplinar de cuidados espirituais, enfatizando o papel de médicos e enfermeiros na
avaliação. Tem-se visto que o suporte espiritual
dos profissionais de saúde está associado com
aumento da qualidade de vida, satisfação com o
cuidado médico e baixas taxas de agressividade
no fim da vida. Apesar desses potenciais benefícios e dos protocolos americanos, a abordagem
da espiritualidade dos pacientes ocorre raramente.
Segundo Phelps e colegas, considerando a
infrequencia do cuidado espiritual reportado,
médicos e enfermeiros podem estar negligenciando uma importante oportunidade de melhorar o cuidado aos seus pacientes com câncer
avançado.
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O paciente oncológico requer, além das habilidades técnicas fundamentais para um bom
atendimento em saúde, atenção, carinho e amor.
Sem esses pré-requisitos, falhamos na nossa
missão de cuidar. E a espiritualidade constitui-se
em valiosa ferramenta, tanto para os profissionais de saúde se manterem sãos e colaborarem
com o processo de enfrentamento da doença do
paciente, quanto para este conseguir seguir em
frente, aceitar sua condição atual e manter-se
com esperança.
A letra da música “Tocando em frente”, de
Almir Sater, sintetiza o sentimento de quem,
conectado a um sentido maior da existência,
aprendeu a ser feliz independente das circunstâncias. Nada mais apropriado.
Texto publicado no do Livro Conectando Ciência,
Saúde e Espiritualidade. Belo Horizonte: Mira Editora, 2013. v.2, Parte II: Conexões Clínicas, Cap.8, p.158.
*Enfermeira graduada pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), especialista em
Enfermagem Oncológica pelo Centro Universitário São
Camilo e mestre em Ciências Médicas pela UFRGS.
Enfermeira do ambulatório de quimioterapia do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Frequentadora
do Grupo Espírita Francisco Xavier em Porto Alegre.
Membro da AMERGS.
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EUTANÁSIA, ORTOTANÁSIA E DISTANÁSIA
Elizângela Rodrigues Mota

Graduanda em Psicologia
Centro Universitário Estácio de Sá

D

e acordo com Rocha (2014), eutanásia significa a “boa morte”. É a prática
de abreviar a vida de uma pessoa com doença incurável, terminal ou não,
utilizando-se medicações ou desligando os aparelhos que a mantém viva. A
finalidade da eutanásia é evitar o sofrimento do enfermo.
Segundo Bottega e Campos (2011), a eutanásia pode ser ativa ou passiva. Na eutanásia passiva, há uma morte por omissão, já na eutanásia ativa, existe uma ação
médica pela qual se põe fim à vida de uma pessoa enferma.
Rocha (2014) pontua que, na Grécia, Platão, Sócrates e Epicuro defendiam, de
um lado, a ideia de que o sofrimento provocado por uma doença justificava a morte
do enfermo e Aristóteles, Pitágoras e Hipócrates, pelo contrário, condenavam a sua
prática.
Na Europa cristã, a conduta é definitivamente condenada devido aos pressupostos
religiosos que compreendiam a vida como uma dádiva de Deus. Na contemporaneidade, a eutanásia continua suscitando debates fervorosos tanto a favor, quanto contra
a sua realização.
A discussão deixou de ser um tabu, sendo realizada abertamente e a legalização
ou não da eutanásia é o principal alvo dos debates. Os que são a favor argumentam
que viver é um direito e não uma obrigação, que a sua prática leva a outro direito, o
direito à morte digna. Já os que são contra argumentam que a vida é um bem jurídico
inviolável, indisponível e intangível, que a prática da eutanásia incorreria no desrespeito a princípios deontológicos fundamentais ao exercício da arte médica.
Assim, em defesa da boa morte, há quem sustente a necessidade de admitir-se
legalmente, em certos casos específicos, a eutanásia ativa, que pode ser vista também
como um homicídio, onde, para não haver sofrimento, por piedade, há uma decisão
de antecipar a morte do doente irreversível ou terminal, a pedido seu ou de seus
familiares.
No entanto, a polêmica não gira apenas em torno da eutanásia, embora seja o foco
maior de discussão, já que pode ser vista como suicídio ou homicídio. Há o inverso,
a distanásia, que segundo Rocha (2014), é a busca obstinada por terapias onde a medicina nada tem a oferecer. Seria uma forma de prolongar a vida de modo artificial,
sem perspectiva de cura ou melhora, onde mais tratamento é inútil porque a cura é
impossível. É uma morte lenta e com muito sofrimento, já que o quadro é irreversível,
por vezes, um estado meramente artificial, onde o efeito colateral de certos tratamentos pode ser mais nocivo do que a doença a se tratar.
E temos ainda a ortotanásia que, segundo Rocha (2014), seria a morte correta,
onde há um respeito pelo processo natural da vida. Ela propõe que a partir do diagnóstico da irreversibilidade do processo que culmina em morte, se opte por não empreender mais esforços desnecessários ao prolongamento artificial da vida do paciente. Assim, a ortotanásia evitaria o prolongamento artificial da vida quando a morte se
fizesse iminente. Vale ressaltar que não é a omissão de cuidados paliativos, estes são
intensificados, diminuindo o sofrimento do paciente. A decisão pela ortotanásia é do
paciente ou seus familiares.
Para Rocha (2014), parece tênue a linha divisória que delimita as práticas da eutanásia, ortotanásia e distanásia, porém, se olharmos com atenção, vê-se que as condutas são distintas. Enquanto na eutanásia há a abreviação do momento da morte,
desconsiderando o aspecto da terminalidade da vida, posto que esta não se configura
num requisito indispensável para a caracterização da conduta, sendo necessário, apenas, o diagnóstico de uma doença incurável. Na ortotanásia, a terminalidade da vida

é condição fundamental para que se opte por ela, respeitando o processo de que a
pessoa nasce, vive e morre, é um respeito pelo fim da vida. E, na distanásia, há um
excesso de intervenção, prolongando o processo de morte sem levar em consideração o
bem-estar do paciente.
Assim, faz-se necessária uma reflexão acerca da terminalidade da vida e algumas
questões nos vêm à mente: Se há sofrimento pode-se abreviar a vida? Deve-se fazer tudo
para salvar ou prolongar a vida? Deve-se respeitar o processo da morte sem tanta intervenção? Até onde se deve intervir para prolongar a vida?
São questões muito sérias e, como espíritas, o conhecimento da imortalidade do espírito deve ser trazido para o centro da discussão. Segundo Kardec (2008), a passagem
do Ser Espiritual pelas encarnações é uma necessidade, que tem como objetivo levar o
espírito à perfeição, onde todos são criados simples e ignorantes e se instruem através
das lutas e atribulações da vida corporal e, ao mesmo tempo, cumprem sua parte na
obra da criação.
De acordo com Kardec (2008), o homem não tem direito de dispor da sua própria
vida, só Deus tem esse direito, o suicídio é uma transgressão da lei de Deus. Mesmo diante
de uma morte inevitável e terrível, o homem não pode abreviar seus sofrimentos, pois
seria falta de resignação e de submissão à vontade de Deus. E, o homicídio é um grande
crime por tolher a vida de um semelhante, seja qual for o motivo. Assim, a Doutrina nos
encoraja a não sucumbir à eutanásia, mesmo com o intuito de abreviar o sofrimento, não
temos o direito de dispor da vida, de decidir quando devemos morrer ou abreviar o sofrimento de alguém. Pois, a vida é uma dádiva divina que não nos compete eliminar, nem a
do próximo, nem a nossa.
De acordo com Simonete (2006), quem estuda a Doutrina Espírita e cultiva a reflexão
em torno de seus princípios, dificilmente colocaria fim à vida, pois tem consciência de
que as atribulações existenciais apresentam-se como uma oportunidade de resgate, um
reajuste diante das leis divinas, com vistas a um futuro melhor.
Ainda de acordo com o autor, confiar em Deus, tendo consciência de que todas as
situações na Terra são transitórias e que os sofrimentos podem ser oportunidades de renovação, de testemunhar nossas convicções e de crescer, enfrentando os desafios.
Assim, fica o convite para refletirmos sobre essas questões que tem gerado polêmica,
lembrando sempre de que estamos nessa encarnação para aprender, e que ela é mais uma
etapa, pois somos espíritos eternos passando pela escola da vida, convocados ao aprimoramento moral, espiritual e intelectual, incessantemente.
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A marcação de consulta para o atendimento pode
ser feita diretamente na Secretaria do Núcleo no horário das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.
Local: Rua Arthur Mariano, 2280, Picadas do Norte, 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 acompanhamento médico.

ANDRE MAIA

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

O atendimento poderá ser solicitado na secretaria da Instituição, 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 seguinte), 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 possível aparecimento de manchas no local afetado, pois esta situação
é normal.
Este procedimento deve ser repetido por mais dois dias consecutivos, 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 semanas 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!

Terapia do livro
A Terapia do Livro tem como finalidade proporcionar ao leitor 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.

PALESTRAS
PALESTRAS: JULHO - 2015
DATA

HORA

PALESTRANTE

01/07 Quarta-feira

20 h

Cynthia Caiaffa

02/07 Quinta-feira

20 h

Odi Oleiniscki

03/07 Sexta-feira

20 h

04/07 Sábado

ASSISTENTE

TEMA

Edel Ern

O coração: educandário do amor

Maria Nazarete Gevertz

Medicina e espiritualidade

Douglas Lopes Ouriques

Zenaide A. Hames Silva

Considerações sobre os males físicos

14 h

Maurício José Hoffmann

Abegair Pereira

A busca individual e a ajuda divina

08/07 Quarta-feira

20 h

Adilson Maestri

Maria Nazarete Gevertz

Sobre a compaixão

09/07 Quinta-feira

20 h

Carlos Augusto M. da Silva

Cleuza de F. M. da Silva

A busca da paz interior

10/07 Sexta-feira

20 h

James Ronald R. Lobo

Neuzir Rodrigues de Oliveira

A criação III

11/07 Sábado

14 h

Jaime João Regis

Abegair Pereira

Como fazer tudo para ser feliz.

15/07 Quarta-feira

20 h

Homero Franco

Fabrício Barni

Qual é o seu sonho?

16/07 Quinta-feira

20 h

- Andréa M. Dal Grande
- Grupo Sol Maior

Jair Idiarte

-Sobre o orgulho
-cantoterapia

17/07 Sexta-feira

20 h

Gastão Cassel

Waldir Francisco Farias

Alteridade, a inteligência do amor

18/07 Sábado

14 h

Maurício José Hoffmann

Paulo Neuburger

A oração de Francisco de Assis

22/07 Quarta-feira

20 h

Zulmar Francisco Coelho

Tânia Mara Coelho

O dia da mudança

23/07 Quinta-feira

20 h

Rosângela Idiarte

Jair Idiarte

Escolha das provas

24/07 Sexta-feira

20 h

Neuzir Rodrigues de Oliveira

Zenaide A. Hames Silva

Paulo de Tarso

25/07 Sábado

14 h

Jaime João Regis

Lizete Wood

Entendo o Estado de Calamidade.

29/07 Quarta-feira

20 h

José Jaime Matos

Volmar Gattringer

Fardos indesejáveis

30/07 Quinta-feira

20 h

Rogério Meyer Dal Grande

Andréa M. Dal Grande

Justiça das reencarnações

31/07 Sexta-feira

20 h

Rosane T. Gonçalves (AME/SC)

Neuzir Rodrigues de Oliveira

A lei de amor

(AME/SC)

Atendimento Fraterno
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 exteriorizam como dificuldades em mantermos saúde plena, física e mental. Então, percebemos a necessidade 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!

Variedades
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NÃO À VIOLÊNCIA
José Bel

Mastologista e Ginecologista - CRM 1558
Associação Médico Espírita de Santa Catarina - AME/SC

A SOMBRA NOSSA
DE CADA DIA
Ana Matos
Os tempos mudaram, mas nossos olhos e a maneira como
nosso cérebro processa informações não mudam.
(Lung e Prowant)
Embora tenham se passado mais de dois milênios, os desejos, os objetivos e a ingenuidade dos
homens mudaram muito pouco. Nicolau Maquiavel escreveu: “Os homens têm e sempre tiveram as
mesmas paixões”. E acrescento: as mesmas necessidades, os mesmos medos. Por mais que tenhamos
evoluído, não crescemos nada emocionalmente.
Continuamos os mesmos, repetindo, muitas vezes,
os mesmos comportamentos.
Agora você já parou para pensar que nossa vida,
e a de todos, seria bem melhor se as pessoas assumissem quem são – sua dualidade, sua luz e sua
sombra, o bom e o ruim, o bem e o mal? A questão
é que projetamos no outro nossos desejos obscuros,
nossa sombra – o que não admitimos em nós mesmos. Devemos ter a consciência de que ter um lado
sombrio não é possuir uma falha, mas ser completo.
A sombra nos pertence e podemos conviver muito
bem com ela. É a existência da sombra que nos faz
querer ser melhores, evoluir emocionalmente. Afinal, nada pode acabar com a sombra, pois não podemos nos separar da dualidade. Precisamos reprimir
nossos instintos selvagens, porém, apesar de nossos
esforços, haverá muitas derrotas. O caminho ideal
para conviver bem com a sombra é ter consciência
de que ela existe, afinal, não é a resposta, os caminhos, que nos faltam – é sua aplicação.
Segundo Deepak Chopra, há incontáveis caminhos para a cura da alma. Mas ninguém tem tempo,
energia, nem coragem para experimentar todos eles.
Com isso, o caminho que escolhemos é projetar nos
outros nossa sombra. Muitas vezes nem nos damos
conta de que temos o mesmo comportamento, a
mesma forma de lidar com a situação. Não reconhecemos, não temos consciência dessa nossa faceta.
Por isso, o processo de autoconhecimento deveria

ser uma prática constante de todo ser humano. Deveria ser algo estimulado dentro de casa, nas escolas,
nas empresas, nas universidades etc.
Entrar em contato conosco, termos a coragem
de nos encarar no espelho de forma a enxergar nossos mais diversos ângulos é para poucos. Mas, hoje
em dia, no mundo que construímos e continuamos
construindo, se não soubermos lidar com as nossas
emoções, com as nossas fragilidades, reconhecermos nossos pontos fortes e a nossa sombra, não sobreviveremos por muito tempo. Se sobrevivermos,
será por meio de medicamentos, drogas e outros
meios de fuga de si mesmo. Reavaliar nossa vida,
fazer um balanço de tudo o que fizemos, tem de ser
uma prática constante e não apenas na virada de
cada ano.
Nos preocupamos em dominar as pessoas, conquistar as coisas e, nesta batalha externa, nos perdemos. Nos perdemos na nossa sombra. Quem sabe
um dia nos daremos conta de que a maior conquista
de um homem é o conhecimento de si mesmo. O que
lá nos primórdios foi dito por Sócrates – “Conheça-te a ti mesmo”. O maior domínio que podemos ter é
das nossas emoções. Conhecê-las para usar a nosso
favor e bem de todos.
O homem evoluiu. A pressão que vivemos hoje
não vai diminuir. A competitividade só tende a aumentar. O caos, o estresse já está instaurado. No
entanto, o contato consigo mesmo é imprescindível
para a conquista da paz tão desejada, mesmo dentro
do caos. Como disse Chopra, a alma humana é um
lugar de ambiguidade, contradição e paradoxo. E é
assim que deve ser, porque toda experiência da vida,
que é manifestação da alma, é resultado de contraste. E não esqueça que o seu mundo é reflexo da sua
alma, das suas escolhas.

Não deves agredir com violência o que for tocado por ti, em nenhuma circunstância. Procura estudar todos os casos com que te defrontas em teu caminho, pois para todos eles, com calma e sabedoria,
você encontrará a solução nas pautas das tuas atividades.
Na elaboração dos teus pensamentos, não devem existir agressões.
A mente é, pois, um terreno sensível onde os cuidados não podem
faltar. Sejas moderado no trato com as tuas próprias ideias.
O campo da força mental é divisível em equações inumeráveis que
a própria ciência desconhece, na atualidade. Tal sabedoria não passa
despercebida pelos grandes pensadores humanistas.
Eles são familiarizados com a gênese dos pensamentos e as formações das ideias. O que se torna difícil para um iniciante nos corredores da mente, eles alcançam com facilidade, arrancando pela raiz, os
sentimentos indesejados que, por ventura queiram brotar na profundidade do ser.
O sábio, na originalidade do santo, trabalha sem participação
agressiva dos sentimentos inferiores e busca condições em si mesmo para a paz de muitos. A violência é produto da ignorância. Todo
espírito incapacitado para tais ou quais trabalhos internos alia-se à
violência, agredindo quem quer que seja, mostrando que tem, sem
perceber, o pior.
O espírito superior não se ofende com ataques exteriores. Ele comunga sempre com paz de consciência, sem impor condições a ninguém. Ajuda em silêncio a todas as criaturas na liberdade de cada
uma.
A alma que ama sem exigências não maltrata a quem quer que
seja. Conhece a evolução de cada coisa e de cada um, respeitando seus
direitos e dando-lhes forças para cumprirem seus deveres. O escandaloso, o caluniador, o fofoqueiro, o ciumento, o julgador é aluno das
trevas e veste a roupagem das sombras, de fácil identificação. O ser de
bem é educado e faz questão da autodisciplina em todos os seus atos, é
aquele ser o qual nos faz bem com a sua presença, pela paz que inspira.
Meu irmão, procura a vida reta, com simplicidade, sem agredir os
que ainda não salientaram virtudes, sem a terrível doença chamada
vaidade e sem a prepotência do orgulho. Quem deseja mostrar aos
outros o que é, aquilo que está conquistando de bom, ainda não se
cientificou das leis de comportamento, porque quem prega a própria
conquista, na realidade, duvida dela. Quem já alcançou a graça do
perdão, basta viver perdoando, sem pensar em anunciar isso, porque a
natureza se encarrega do reconhecimento e DEUS sabe ler em silêncio
o que cada um está fazendo na vida. A mentira que forjamos sobre
nossas falsas virtudes nos deixa um saldo de inquietação, frustrando
nosso comportamento.
JESUS já dizia, “Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a
vossa mão direita”.
Nos estudos dos ensinamentos do Cristo, quando pelo planeta
Terra passou, nos mostrando os caminhos da iniciação cristã, somente quem não compreende são os cegos e surdos de entendimento.
Não violente o teu irmão impondo a ele tuas ideias, lembre-se de que
somos dotados de uma dádiva divina que é o livre-arbítrio. O bom
exemplo é escola suave que modela a fraternidade de acordo com a
criatura e o silêncio agrada a todos, quando é aproveitado com amor.
A agressividade nasce dos distúrbios dos sentimentos e da desarmonia do coração.
Sê benevolente e manso, cordial e prestativo e vestirás a roupagem
da paz, distribuída pelas leis de Deus, que palpitam no coração do
universo divino.
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A PERDA DA ALMA
Homero Franco
http://maioridadespiritual.blogspot.com/
Toda cátedra xamânica relacionada com a
doença do corpo se refere à perda da alma:
uma, hoje atualizada, maneira simples e efetiva de conceituar a corrupção ou degradação
do corpo biológico a partir de divergências
entre mente e espírito.
As técnicas dos xamãs curadores, conselheiros, condutores, mágicos, foram parar
nas páginas de milhares de obras exploradoras de suas capacidades, mas elas, as obras,
e eles, os xamãs, não disseram e não dizem
tudo. Os nativos sempre tiveram um pé atrás
com aqueles afoitos exploradores brancos
mais que prontos a dar de mão naquilo que
entendiam por sabedoria xamânica para abrir
um consultório terapêutico e anunciarem-se
herdeiros dessa fortuna espiritual, fruto de
milênios de observações e constatações. Os
xamãs reservavam para si algo parecido com
o “pulo do gato”.
Hoje, quando as aplicações das técnicas xamânicas começam a ser feitas sem o objetivo
do lucro financeiro, os xamãs estão de volta,
espiritualmente, para acrescentar, em grande
parte, o que ficou velado ou reservado.
A perda da alma, um termo que foi cunhado como separação, divergência, briga, discordância ou afastamento entre as dimensões
biológica e espiritual, não se resume simplesmente a esta curta e grossa definição. A ela já
podem ser acrescentadas quatro situações esclarecedoras. A primeira define a depressão,
oriunda de necessidade de afeto, abandono,
solidão, perda, tristeza, melancolia, como O

LUTO DA ALMA. A segunda define o ódio
oriundo da antipatia, da raiva e da ira como
A POSSESSÃO DA ALMA. A terceira define
a fobia oriunda da ansiedade, do medo, do
pânico, como A FUGA DA ALMA; a quarta
define a dor de consciência oriunda da omissão, da culpa, do remorso, como A CONDENAÇÃO DA ALMA (autocondenação).
Alma de luto, ou possessa, ou em fuga
e ou autocondenada é alma que precisa ser
competentemente tratada, segundo o atualíssimo recado do xamã, não apenas com a química das essências e sim com a sabedoria dos
curadores, conselheiros, condutores e mágicos lidadores, os terapeutas que penetram a
alma. A alma não toma remédio e, segundo
o xamã, ela não voltará ao seu lugar de destaque na vida do doente se não puder confiar
que cessaram os motivos de seu afastamento.
Aqueles pesquisadores que escreveram
sobre a perda da alma como motivo das
doenças, concluíram que a perda poderia estar relacionada como algo que foi esquecido,
um objeto, que caiu da bolsa ou foi levado –
como relatam os registros em que se perde
um documento, um celular ou uma carteira
com dinheiro – sem atentar para o principal
da informação: a alma é um ente inteligente
e tem outras razões para declarar-se em luto,
possessa, em fuga ou autocondenada. Aquele que souber devolver (ou garantir) à alma
o seu estado original, divinal, natural é quem
não a perderá e, por consequência, não enfrentará a dor biológica e o sofrimento.

AO MESTRE
COM CARINHO
Adilson Maestri

Escola de Méduns
http//:adilsonmaestri.blogspot.com.br

Somos todos criaturas de uma só
fonte. Somos filhos e filhas, duas expressões da mesma verdade. A criação
é dual. As partes se completam na unidade.
Devemos olhar nosso irmão menor como um reflexo de nós mesmos,
exteriorizando uma parte de nós que
pode estar oculta no momento.
Temos, cada qual, um grupo familiar espiritual formado há muito tempo. Interesses comuns nos juntaram
no decorrer de nossa experiência por
entre os mundos.
Em cada existência, nos colocamos em posições diferentes, de maneira que possamos nos espelhar uns
nos outros. Alguns apresentam seus
aspectos evolutivos de maneira explícita, para servir de exemplo, para
mostrar rumos para seus irmãos. Outros se apresentam com seus lados
menos evoluídos como forma de fazer
a contraposição dos aspectos a serem
evidenciados.
Aparentemente, uns brilham mais
que outros. Uns desempenham o papel de professor, outros de alunos. Há
uma mútua colaboração com o fim de
fazer ambos crescerem.
Falando ou escutando, todos entram em contato com a verdade. Para

o criador não há filhos mais e filhos menos.
O controle da emoção para poder
usar seus conhecimentos com sabedoria é fundamental. Controlar emoções
não é o mesmo que ser frio e racional,
é saber dosar o quanto o coração tem
a dizer.
O intelecto racional tem parâmetros
diferentes do coração. Deixar-se levar
pela emoção pode impedir o ser de entrar em contato com a sua verdade.
Momentos de dor e sofrimento são
ferramentas preciosas para se chegar
ao âmago das questões. Dor e solidão
têm seus aspectos negativos e positivos
como tudo que foi criado no Universo.
Dêem mais uma chance aos seus irmãos, assim como Deus lhes concedeu
esta em que vocês vivem.
O que vocês pensam a respeito?
Será que não valeu?
Se o Pai os esquecesse no mundo
das sombras por vocês insistirem em
repetir seus erros no passado, o que seria de vocês?
“Perdoar setenta vezes sete”, o mestre falou.
Tentem uma nova abordagem, uma
nova parábola, quem sabe eles, então,
não entenderão e despertarão. Como
saber, se não tentar? Não fechem portas, não encerrem o assunto definitivamente.
Que mestres são vocês, que não
compreendem seus alunos? Tentem novas abordagens, novos métodos. Vocês
são criativos, sempre haverá um novo
jeito. Tentem outra vez.
Quantas quedas são necessárias até
que se dê o primeiro passo? Quantas
palavras erradas até aprendermos a falar corretamente?
O sol nasce todo dia, as ondas trazem o mar para a praia todos os dias.
São exemplos para nós de persistência
e abnegação.
Quem optou pelo magistério, ou
sacerdócio, tem como característica de
ação, a constância.
Libertem-se do julgamento, ele dificulta a atividade na senda do semeador.
Sigam semeando, mostrando possibilidades de caminho.
Ensinem e aprendam ao mesmo
tempo.
Cresçam ajudando a crescer.
Que Deus os mantenha coesos nessa
árdua tarefa de abrir caminhos.

Reportagem de Capa
INFORMATIVO NOSSO LAR - JULHO - 2015 – ANO 5 - Nº 37

8

VIDA E HISTÓRIA DE
Diz a história bíblica que quando foi
anunciado o nascimento de João Batista – filho de pais velhos e sábios, o sacerdote Zacarias e Isabel, prima de Maria (mãe de Jesus) –
o pai duvidou devido a suas idades avançadas
e ficou emudecido até o seu nascimento. Ao
nascer, perguntaram-lhe qual seria o nome
de seu filho e ele escreveu: “João, que significa ‘graça de Deus’”. Em grego, Joanes era um
título dado ao ser humano que conseguisse
expressar seu ser espiritual no mundo.
São João Batista nasceu em junho, precisamente no dia 24, no solstício de inverno,
considerado o dia da noite mais longa do ano,
devido a maior declinação boreal pelo qual
passa o sol.
Conta ainda a história que as primas
grávidas, Isabel e Maria, que moravam distantes, combinaram que a primeira a ganhar
bebê anunciaria a novidade, acendendo uma
fogueira. Santa Isabel cumpriu a promessa
quando do nascimento de seu filho João Batista e acendeu a fogueira no alto da montanha anunciando que havia nascido o menino
responsável pela preparação do caminho para
o menino maior – Jesus. Maria correu logo a
visitar a prima, levou-lhe de presente uma capelinha, um feixe de folhas secas e folhas perfumadas para a caminha do recém-nascido.
A celebração da natividade de João Batista
evoca a manifestação da graça e bondade de
Deus. O lema é a frase de Zacarias, seu pai,
no evangelho dessa solenidade: “Seu nome é
João”. A frase é uma mensagem da gratuidade
e bondade divinas. O próprio nome – Yohanan – significa “Deus se mostrou misericordioso”. Como seus pais, Zacarias e Isabel,
eram idosos e a mãe considerada estéril, o
nascimento de João revela o poder e a bondade de Deus e é um sinal claro da importante
missão que a ele é confiada.
Profeta do Altíssimo, João Batista é prefigurado por Jeremias: - “Antes de te formar
no ventre materno, Eu te escolhi; antes que
saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei,
e te constituí profeta entre as nações” (Jer, 1,
4-10).

Ele é o “profeta do Altíssimo” e seu modo
de viver lembra Elias, o profeta que vivia no
deserto, impelido pelo Espírito. Aliás, no
evangelho de Lucas, o anjo anuncia que João
andará no espírito de Elias, o mais típico “homem de Deus” do Antigo Testamento.
João é testemunha da Luz, sobretudo por
ter apontado Cristo no meio da humanidade.
Ele encarna a plenitude do Antigo Testamento e a preparação para o Evangelho. E teve a
graça de batizar o próprio Cristo, marcando
o início da missão do divino Salvador. O
maior dos profetas.
“Bendito seja o Senhor, Deus de Israel,
porque visitou e resgatou o seu povo”. Assim
o evangelho de Lucas inicia o canto de Zacarias que louva a Deus pelo nascimento do
filho João Batista. E, mais adiante, ele proclama: “E tu, menino, serás chamado profeta
do Altíssimo porque irás adiante da face do
Senhor a preparar os seus caminhos” (Lc, 1,
68-76).
João nasceu numa pequena aldeia chamada Aim Karim, localizada mais ou menos a seis quilômetros lineares de distância a
oeste de Jerusalém. Segundo interpretações
do Evangelho de Lucas, era um nazireu de
nascimento. Outros documentos defendem
que pertencia à facção nazarita de Israel, integrando-a na puberdade, era considerado, por
muitos, um homem consagrado.
Como era prática ritual entre os judeus,
o seu pai Zacarias teria procedido à cerimônia da circuncisão, ao oitavo dia de vida do
menino. A sua educação foi grandemente influenciada pelas ações religiosas e pela vida
no templo, uma vez que o seu pai era um sacerdote e a sua mãe pertencia a uma sociedade chamada “as filhas de Araão”, as quais
cumpriam com determinados procedimentos
importantes na sociedade religiosa.
Aos seis anos de idade, de acordo com a
educação sistemática judaica, todos os meni-

nos deveriam iniciar a sua aprendizagem “escolar”. Em Judá não existia uma escola, pelo
que terá sido o seu pai e a sua mãe a ensiná-lo
a ler e a escrever, e a instruí-lo nas atividades
regulares.
Aos 14 anos, há uma mudança no ensino.
Os meninos, graduados nas escolas da sinagoga, iniciam um novo ciclo na sua educação. Como não existia uma escola em Judá,
os seus pais decidiram levar João a Engedi
(atual Qumram) para ele ser iniciado na educação nazarita.
João efetuou os votos de nazarita que incluíam abster-se de bebidas intoxicantes, deixar o cabelo crescer e o não tocar nos mortos.
As ofertas que faziam parte do ritual foram
entregues em frente ao templo de Jerusalém
como era de praxe.
Segundo o relato bíblico (Mt, 3, 4), João
também trajava vestes simples (de pelos
de camelo, um cinto de couro em torno de
seus lombos) e alimentava-se de “gafanhotos (ou alfarrobas ) e mel silvestre” – considerando que o termo “gafanhoto” é referido
também como uma planta (Ceratonia siliqua), uma árvore de fruto adocicado comestível, nativa da região mediterrânica, onde
provavelmente vivia João, conhecida ainda
como Pão-de-João ou Pão-de-São-João, figueira-de-pitágoras e figueira-do-egipto.
João Batista é descrito nos Evangelhos
como pessoa solitária, um profeta de grande popularidade. Até hoje, as fogueiras são
acesas no dia 24 de junho, acompanhadas de
foguetórios, jogos, prendas, e bailes. É a fogueira mais tradicional. Tem a base redonda,
como se fosse uma pirâmide.
João Batista é o único santo, além da Virgem Maria, de quem a liturgia celebra o nascimento para o Céu, celebrando o nascimento segundo a carne.

A liturgia festeja no nascimento de São
João Batista, a “Aurora da Salvação”, o aparecimento neste mundo do Precursor do Messias. O nascimento do Precursor, seis meses
antes do nascimento de Jesus, participa da
grandeza do mistério da encarnação, que ele
anuncia. Isso se deve, certamente, à missão
única que, na história da salvação, foi confiada a esse homem, santificado no seio da sua
mãe, pela presença do Salvador, que dirá mais
tarde: “Que fostes ver no deserto [...] Um
profeta?” Sim, Eu vos digo, é mais do que um
profeta. Este é aquele de quem foi dito: “Eis
que envio a tua frente o meu anjo, que preparará Teu caminho diante de Ti”, pois “Eu vos
digo, que entre os nascidos de mulheres não
há ninguém maior do que João. Mas, o que é
menor no Reino de Deus é maior do que ele”
(Lc, 7, 24-28).
Foi o maior entre os profetas, porque
pôde apontar o “Cordeiro de Deus, que tira
os pecados do mundo” (Jô, 1, 29-36). Sua vocação profética, desde o ventre materno, reveste-se de acontecimentos extraordinários,
repletos de júbilo messiânico, que preparam
o nascimento de Jesus (Lc, 1, 14-58).
Anel de ligação entre a antiga e a nova
aliança, João foi, acima de tudo, o enviado de
Deus, uma testemunha fiel da luz, aquele que
anunciou Cristo, e O apresentou ao mundo.
O Batismo de penitência, que acompanha o
anúncio dos últimos tempos, é figura do batismo, segundo o Espírito (Mt, 3, 11). Profeta
por excelência, a ponto de não ser senão uma
“voz” de Deus que clama, ele é o precursor
imediato de Cristo: “Vai à Sua frente, apontando, com sua palavra e com o bom exemplo
de sua vida, as condições necessárias para receber a salvação”.
João batizava em Pela, quando Jesus se
aproximou, na margem do Rio Jordão, rio
que hoje é a fronteira natural entre Israel e
Jordânia, e entre este País e a Cisjordânia. A
síntese bíblica do acontecimento é resumida,
mas denota alguns fatores fundamentais no
sentimento da experiência de João.
Nesta altura, João encontrava-se no auge
das suas pregações. Teria já entre 25 a 30 discípulos e batizava judeus e gentios arrependidos. Neste tempo, os judeus acreditavam
que Deus castigava não só os iníquos, mas as
suas gerações descendentes. Eles acreditavam
que apenas um judeu poderia ser o culpado
do castigo de toda a nação. O batismo para
muitos dos judeus não era o resultado de um
arrependimento pessoal. O trabalho de João
progredia.
Os relatos Bíblicos contam a história da
voz que se ouviu, quando João batizou Jesus,
dizendo “Este é o Meu filho amado no qual
ponho toda a minha complacência”. Refere
que uma pomba esvoaçou sobre os dois personagens dentro do rio, e relacionam essa ave
com uma manifestação do Espírito Santo.
Este acontecimento, sem qualquer repetição
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E SÃO JOÃO BATISTA
histórica, tem servido por base a imensas
doutrinas.
João batista é considerado o último dos
profetas da época pré-cristã. Ele encontra-se
no limiar entre o antigo e o novo, é ao mesmo
tempo o último e mais do que um profeta.
Todo o povo da Judéia, Jerusalém e regiões
vizinhas do Jordão chegavam até onde ele estava, para ouvi-lo, para vê-lo e dele receber o
batismo para a mudança dos sentidos, para
mudar o coração.
João condenou publicamente o fato de o
rei ser amante da própria cunhada, Herodíades. Salomé, filha de Herodíades, dançou tão
bonito diante de Herodes, que este lhe prometeu o presente que quisesse. A mãe de Salomé aproveitou a oportunidade para se vingar, e anunciou que o presente seria a cabeça
de João Batista sobre uma badeja.
A prisão de João ocorreu na Pereia. Ele
foi levado para a fortaleza de Macaeros, onde
foi mantido por dez meses até o dia de sua
morte. Como motivo desse aprisionamento,
foi acusado da liderança de uma revolução.
Por ordem do rei Herodes, João foi mor-

Como São João é visto por várias religiões
São João Batista na Igreja Batista
A teoria de sucessão apostólica ou JJJ (João – Jordão – Jerusalém) postula que
os batistas atuais descendem de João Batista e que a igreja continuou através de uma
sucessão de igrejas (ou grupos) que batizavam apenas adultos, como os montanistas, novacianos, donatistas, paulícianos, bogomilos, albigenses e cátaros, valdenses
e anabatistas.

São João Batista no Espiritismo

to decapitado e a sua cabeça foi-lhe entregue
numa bandeja de prata e depois queimada
em uma fogueira, numa das festas palacianas
desse rei.
Os discípulos de João trataram do sepultamento do corpo e de anunciar a sua morte
ao seu primo Jesus.

As festas juninas
As festas juninas surgiram na Antiga Europa, há centenas de anos. As festas aconteciam
durante o solstício de verão para comemorar o
início da colheita – por isso tanta comida e bebida – e eram organizadas pelos celtas.
Com o cristianismo na Europa e a data coincidindo com o nascimento de João Batista, as
festas foram cristianizadas, instituindo-se homenagens aos três santos do mês. As comemorações
passaram a se chamar de “joaninas” (por causa
de João). Não se sabe se o nome “junina” é uma
adaptação que veio com o tempo ou se mudou
porque a festa é comemorada no mês de junho.
Como é de se imaginar, a festa junina foi trazida para o Brasil pelos portugueses durante o

período colonial. Por coincidência, os índios que
habitavam o nosso país realizavam rituais nessa
mesma época de junho para celebrar a agricultura e, com a vinda dos jesuítas, as festas se fundiram e os pratos passaram a utilizar alimentos
nativos, como mandioca e milho.
Apesar de descrito como um homem solitário, que gostava de ficar sozinho no deserto, o
povo se encarregou de criar um mito em que São
João Batista adora uma festa barulhenta e que ele
costuma dormir, justo na noite de sua festa, 24
de junho. Se o estrondo dos fogos de artifício for
alto, e for forte o clarão das fogueiras, o Santo
acorda, e festeiro que é, desce à Terra para comemorar.

Para alguns espíritas, Elias reencarnou como João Batista. Mais tarde, teve outras experiências reencarnatórias como sacerdote druída entre o povo celta, na Bretanha. Depois como o reformador Jan Hus (1369-1415), na Boêmia. Na França, foi
Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869), o qual utilizava o pseudônimo Allan
Kardec como codificador do Espiritismo. Sua última existência corpórea se deu
no Brasil, nascido dia 23 de Fevereiro de 1911, com o nome de Oceano de Sá, mais
tarde chamado de Yokaanam (fundador da Fraternidade Eclética Espiritualista Universal – Primeiro Santuário Essênio do Brasil e das Américas), reconhecido mundialmente como tal, por diversas escolas sérias, embora o mesmo não assumisse
publicamente, pois nunca achou necessário e não queria tirar proveito algum de tal
reconhecimento.

São João Batista na Umbanda
Nesta religião afro-brasileira, São João é sincretizado como uma das manifestações do orixá Xangô e é responsável, na umbanda, por um agrupamento de espíritos que trabalha com a saúde e o conhecimento, chamada de Linha do Oriente,
por congregar além de médicos e cientistas, hindus, muçulmanos e outros povos.

São João Batista no Islamismo
São João Batista também é reverenciado pelos muçulmanos sunitas como sendo um dos seus profetas.

São João Batista na Maçonaria
São João Batista é aclamado pela Francomaçonaria como seu padroeiro.

*

Para mostrar como viveu São João Batista, deixamos registrado aqui a
historinha escrita pela mãe de Goethe, numa carta a seu filho:

São João e a Perdiz

Um estrangeiro, que havia ouvido falar muito de São João, decidiu visitá-lo.
Imaginava o santo homem estudando, debruçado sobre manuscritos, aprofundando-se em grandes contemplações etc. Ele o visita e fica muito admirado ao ver São
João brincando com uma perdiz, que lhe comia da mão, e ele fazia mil brincadeiras
com a dócil ave. São João vira a surpresa do estrangeiro, mas fazia de conta que não
percebera nada. Durante a conversa então, João lhe disse:
_ “Tu tens aí um arco, o manténs sempre tenso?”
_“Deus me livre”, disse o estrangeiro, “Isso não faz nenhum caçador, o arco iria
afrouxar-se”.
_“Com a alma humana é a mesma coisa, ela tem que ser solta, senão ela também
afrouxa”, disse João.

REFERÊNCIAS

BOLETIM DA ESCOLA WALDORF ANABÁ. São João, Ano XVIII, n. 2, 2008.
________. ________. Ano XXV, n. 2, 2015.
_________. ________. ________. Oferenda a São João, tradução de Karin Elisabeth Stasch,
edição ilustrada, Abril de 1999.
https://pt.wikipedia.org/wiki/João_Batista
https://biografiadossantos.wordpress.com/2010/.../sao-joao-batista-martir
JOÃO: coletânea de textos. Oannes e João. São Paulo: Edicões Mouras. 1998.
pt.slideshare.net/IulyKristina111/a-vida-de-so-joo-batista
santo.cancaonova.com/.../martirio-de-sao-joao-batista-o-ultimo-e-maior-...
www.e-biografias.net/joao_batista/
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A GENTE NÃO É TÃO FRÁGIL ASSIM
Ana Helena Winter

Psicóloga – CRP/05 - 1591
Sociedade da Ciência do Sentir – PUC/RJ

Sempre aprendemos que “a morte
é inevitável”. Mas, na verdade, a gente
finge que acredita, pois afinal a gente
teme mesmo a morte de alguém querido. A nossa própria morte é impensável! Isso só acontece com os outros!
Câncer também “só acontece
com os outros”. Até que um dia a gente recebe um diagnóstico. Você está
com câncer. E a gente pensa: “Como
assim?! Mas logo comigo?!”
Pois é, era assim que eu sentia
quando recebi a notícia de que estava com câncer de mama em 1998. Eu
me preocupei como minha família
iria sentir, pois talvez eu não suportasse a minha dor ao vê-los sofrer. Aí
sim, eles já “cuidados” eu pude me
concentrar em trilhar o caminho do
meu tratamento.
Percorri o script traçado que era
a mastectomia, as sessões de químio e
radioterapia, respirando fundo a cada
passo. O passo a seguir precisava da
inspiração e quando acabava era a
expiração, vamos relaxar, pois já acabou. Diante do medo repetimos os
movimentos da respiração e é bom.
E é de verdade uma inspiração
para a nossa vida, porque se percebe
que, por mais difícil que seja sai de
dentro da gente uma força tão grande
que aquilo tudo deixa de ser tão apavorante. Basta acreditar.
Quando eu me olhava no espelho
sem um dos peitos e completamente
careca, não vinha a vontade de chorar, pois percebia que aquilo tudo era
transitório e logo iria passar. Então
inspirava de novo para ter um pou-

quinho mais de coragem, pois já estaria perto o momento de relaxar.
E, aos poucos, retomamos á
nossa rotina, os cabelos crescem de
novo, mas não voltamos a ser a mesma pessoa. Somos muito melhores!
Passamos a valorizar cada momento
com muito mais prazer e descobrimos que a vida nem é tão complicada, pois tantas coisas que achávamos
essenciais não tem a menor importância.
A partir daí, vivi os momentos
mais leves e legais da minha vida. A
criatividade era pujante conforme
minha alegria. Fiz vários cursos, duas
pós-graduações e retomei minha profissão abandonada anos antes. Eu me
senti e me sinto até hoje super-realizada com a minha escolha profissional. Arrisco em dizer que mudanças
dessa dimensão não teriam acontecido em minha vida se não tivesse me
deparado com adversidades.
Senti necessidade de compartilhar minha experiência com outras
mulheres ou familiares que viviam
situações semelhantes, pois durante
o processo de tratamento não tive
exemplo de ninguém que me dissesse como era viver essas coisas. Tive,
então, a ideia de criar um grupo de
pacientes de câncer de mama na internet. Esse grupo existe até hoje, há
16 anos. Descobri que não tinha nada
a ensinar, mas sim a aprender. A troca
de experiências, de amizade e amor
pelo outro é das coisas mais enriquecedoras nas relações humanas. Ali
vemos que não somos as únicas que

sabem o que é ter câncer de mama.
Fizemos amizades, viajamos
muito para nos conhecermos já que
morávamos em lugares espalhados.
E com isso nos divertimos muito.
Houve perdas de amigas, mas elas
se foram sabendo que tinha um grupo de pessoas que sabia exatamente
o que sentiam, assim como sempre
comemoramos as conquistas de cada
uma como se fosse a chegada à lua!
É um grupo onde nos conhecemos
pelo lado de dentro, e que sabemos
sempre que estão entendendo o que
sentimos.
Não estou dizendo que ter adoecido me ajudou a resolver todos os
problemas da minha vida, até porque
não é milagre. Problemas sempre teremos, dificuldades para resolvê-los
também, tristezas e alegrias, pois é
assim o desafio de viver. Mas a gente adquire maior sabedoria para viver, nossa visão amplia e nada é tão
desesperador, pois aprendemos que
tudo é transitório. Mas o exercício da
paciência a gente aprimora a cada dia
de nossas vidas.
Continuei a fazer acompanhamentos de exames sempre, na periodicidade necessária e a saúde em
perfeitas condições. Claro que uma
coisinha aqui outra ali, mas de câncer, mais nada. Muitos médicos me
davam parabéns, pois eu estava curada, mesmo tendo tido um tumor com
características muito agressivas.
Anos depois, comecei a ter dores nas costas que iam ficando mais
fortes, embora nada que minha idade

não justificasse. Continuava com minhas atividades para todos os lados,
mesmo sentindo dor. Inclusive, sem
deixar de viajar que é quando a gente anda a pé todo o tempo e sacrifica
mais a coluna. Até chegar a um ponto em que procurei um médico por
causa das dores e descobri hérnias
de disco. Passei a fazer os exercícios
apropriados e continuava a vida me
poupando do ritmo frenético de antes.
Até que, um dia, acordei sem mexer uma das pernas. Fui logo a um
neurologista que me pediu tomografia da coluna. Entre o tempo da consulta até o resultado do exame a outra
perna também paralisou, entrei em
pânico! Dessa vez a inspiração teve
que ser profunda! E então o neurologista me ligou com o resultado, pedindo que eu falasse com meu oncologista, pois eu estava com um tumor
pressionando minha medula. Então
fui internada de emergência!
Fui examinada por um neurocirurgião que disse que deveria ser operada logo para tentar reverter a paralisia e remover o tumor. E eu sabia
que teria que ser bem rápido já que
a vértebra atingida era alta e poderia
comprometer mais seriamente meus
movimentos!
Mas como assim?! Eu não estava
curada?! Eu já tinha passado 14 anos
sem recidiva, não poderia ser metástase! Mas era.
Eu havia esquecido que câncer é
uma doença crônica, que tem controle, mas algumas células escondidas

que ficam dormindo um dia resolvem
acordar. Fui virada de cabeça para
baixo e, até hoje, sou controlada para
descobrir se existe mais alguma célula
de bobeira.
Vem tudo de novo e mais forte! O
medo de morrer e talvez até o desejo
de morrer. Sim, o medo de viver paralisada definitivamente era maior do
que o da morte!
Enfim, foi uma cirurgia grave,
demorada e eu sabia que o caminho
a enfrentar seria árduo e demorado.
Quando acordei da cirurgia me surpreendi por estar viva! Ali o mais apavorante não era mais o câncer e sim a
incerteza de voltar a andar. Mas, por
enquanto, minha função era me recuperar para então fazer radioterapia na
coluna. Um dia de cada vez.
Fui mais uma vez desafiada ao
exercício de paciência, pois peguei
uma infecção hospitalar e fiquei
hospitalizada por dois longos meses.
Muitas inspirações e expirações, os
exercícios respiratórios me ajudaram
muito diante do medo. Os médicos já
me preparavam para a paraplegia, e
eu olhava para eles como se perguntasse “Está falando com quem?!”. Foi
quando reconheci em mim a minha
fé! Como da primeira vez, eu acreditava.
Fazia fisioterapia duas vezes ao
dia para recuperar a massa muscular. E as fisioterapeutas morriam de
rir comigo porque eu falava com os
meus dedinhos do pé que eles tinham
que obedecer ao meu cérebro! E, assim, com conquistas mínimas, um
dia, uns dedinhos fizeram um movimento mínimo. Era um início discreto para um grande passo! Foi como
uma vitória olímpica! Meus médicos
que não acreditavam e choraram de
emoção!
E assim, sem desanimar, eu consegui ficar em pé com ajuda, tive que
aprender a andar de novo, e fui com
minhas pernas inseguras dando os
primeiros passos.
Continuei com internação domiciliar durante dois anos e meio, fisioterapia diária, ganhei força nas pernas, mesmo que às vezes fique com
preguiça nos exercícios. Até que no
dia seguinte que encerrou a internação domiciliar, eu estava embarcando
para Espanha.
Tudo isso eu consegui porque
nunca deixei de acreditar! Tenho
algumas sequelas da lesão medular
que me fazem ter que andar com
bengala ou um andador de rodinhas
por causa do equilíbrio, mas que me
ajuda a desbravar e aproveitar passeios. Sei que tenho limites, mas os
aceitando e respeitando vou aproveitando a vida.
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ÉTER FONTE DE VIDA
Waldir Francisco de Farias

DINHEIRO,
PARA QUÊ?
Valéria Melo Ribeiro

Economista – Corecon-SC 980

I
Éter fonte de vida divina
Banha as regiões astrais
As profundezas do umbral
Os espaços interatômicos
Os mais longínquos recantos dos Universos
E as regiões Siderais
II
Albert Einstein tentou
Sua existência provar,
Porém as equações matemáticas
Não foram suficientes
Para o Éter comprovar
Os fenômenos do Universo, então,
Pela teoria dos Campos
Passou a explicar
III
Dr. Kardem e sua equipe
Num trabalho espetacular
A existência do Éter
Ele conseguiu provar
E também como funciona
Conseguiu nos explicar
IV
Dr. Kardem nos esclarece
Com muita precisão
Que o vácuo absoluto não existe
Está fora de questão
Pois se tal acontecesse
Tudo se complicaria
Como ficaria a comunicação?
Entre uma molécula e outra?
Também entre um átomo e outro?
E entre um fóton e outro, então?
Nada existiria
Seria o caos total e muita confusão
V
O vácuo é preenchido por Éter
E, não dá pra duvidar
E a constante da força gravitacional

São plasmações geométricas puras
De formas virtuais
Que no espaço ondulatoriamente
Estão a se movimentar
VI
Pietro Ubaldi na Grande Síntese
E com muita precisão
Nos diz que o Éter vital
É composto só de núcleos
Sem elétrons ao seu redor
Mas que os elétrons no núcleo estão
Abrindo-se o circulo espiralóide
Saindo na hora certa
Compondo os elementos químicos
Respeitando a evolução
VII
No Despertar da Consciência
Miramês e Leon Denis
Nos deixam claro, então
Que do Éter saíram
Todas as formas graduadas
Da matéria e energia
Respeitando a evolução
VIII
Galileu Galilei, na Gênese Espírita
No capítulo das Leis e das forças
Sobre o Éter esclarece
É um fluido que penetra
O espaço e os corpos
Gera mundo e gera seres
A vida e a criação fortalece
IX
Sobre o Éter Vital
Muito teria pra falar
Outros autores, outras versões
E mesmo estes que citei
Gostaria de aprofundar
Dentro do meu modesto entendimento
Sobre este assunto voltar a conversar.

Atualmente os conceitos sobre
tudo têm passado por uma grande
mudança, por exemplo, tínhamos
o conceito de ‘carne de primeira e
carne de segunda e até mesmo de
terceira’, referindo-se a categorias
de qualidade e os preços acompanhavam essa classificação. Atualmente, esse conceito foi substituído por outro, mais interessante,
que é ‘carne para quê?’ ou seja, a
cozinheira quer carne para fazer
qual tipo de prato? Dependendo
da escolha, há um tipo de carne
e seu respectivo corte. E é claro
que os preços acompanharam essa
mudança de conceito e a diferença
entre o maior e o menor preço já
apresenta uma distância menor,
mas não foram os preços altos que
caíram, foram os preços das antigas referências de ‘segunda e terceira’ que subiram. Se, de um lado,
houve uma melhora na hora da
compra, porque o constrangimento de pedir por um corte de carne
que era chamado de segunda desapareceu, de outro lado, o preço
em dinheiro que se paga por isso é
bem alto. O mesmo posso afirmar
em relação à atenção a ser dada
na hora de organizar o orçamento doméstico e até mesmo para a
sua empresa. Não se refira mais
dizendo que você não tem mais
dinheiro, você deve dizer ‘não tenho mais dinheiro para tal compra ou tal ação’ essa mudança não
deve ser vista como um disfarce,
ao contrário, deve ser vista como
uma grande mudança na sua dinâmica de lidar com o dinheiro, com
a quantidade de dinheiro de que
você dispõe.
A partir dessa nova conceituação, comece a escrever o que você
precisa comprar pagar, guardar e
investir. Quando aparecer algo diferente para comprar e o que você
tem de dinheiro já não está mais
destinado a compras, diga: ‘o que
tenho de dinheiro está destinado a
outros fins’, ou seja, você não tem
dinheiro para aquela situação, mas
tem para outra. Se vir a dúvida,
ou a constatação de que não tem
dinheiro para nada e se você trabalha e recebe salário, está mais

que na hora de escrever para onde
estão indo seus ganhos.
Lembre-se, dinheiro não some
no ar. Evite criar a ideia de que a
quantia que você ganha não dá
para nada. Administre. Conscientize-se de que o Brasil é o país que
cobra a maior taxa de juros do
mundo e que, além de ser a mais
alta, a taxa é altíssima. Se você
tem empréstimos bancários ou se
está devendo, trate de negociar esses empréstimos ou dívidas. Não
resolve cortar apenas pequenos
gastos, só vai trazer angústias e
o problema continuará. Corte o
gasto maior, quem sabe vender o
carro? Você anula de vez com as
prestações e toda a grande despesa
mensal que um carro dá, pois além
do combustível há a manutenção,
pneus, estacionamento, seguro,
emplacamento e outros itens. É
ruim não ter carro? Com certeza
que sim, mas o que você considera
pior, ter o carro e ter a vida restrita com outros gastos ou jogar pra
frente a decisão de ter um carro?
E as compras de produtos eletrônicos? E as saidinhas caras toda
semana?
Reorganize sua vida financeira,
não há como ter uma vida emocionalmente tranquila sabendo
que grande parte de seus ganhos
servem para pagar multas e juros
impedindo a compra de produtos
essenciais. Quem não entrou nessa roda viva que não entre. Evite
comprar tudo o que for possível,
faça o possível para ampliar a renda da família, converse com o cônjuge, filhos ou outras pessoas que
moram na mesma casa sobre a real
situação e peça que participem de
forma direta com pagamento de
algumas contas e com a redução
dos gastos. A conta de energia
elétrica, na região sul em especial,
ficou 50% mais cara, ou seja, mesmo que você consuma a metade do
que consumia antes, pagará ainda
mais caro, pois outros aumentos
já foram aprovados. Se o consumo
já estava no limite, só haverá uma
conta, uma conta bem alta.
Seja feliz com o dinheiro que
você tem!

Entrevista
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Entrevista com os integrantes da Banda Sonido Clube: Anderson Tombini dos
Santos, Jerônimo Haroldo Santanna Júnior, o “Jera” e o seu produtor, Luciano Moreira
Como nasceu a banda?
A banda foi se desenvolvendo
gradualmente, nasceu bem simples, só voz e violão, isso em meados de 2006/2007. Era um som
bem simples que a gente fazia em
noites de quarta-feira em barzinhos, pra complementar a nossa
atividade principal. Éramos músicos da banda Faraway, que tem
mais de 20 anos de estrada aqui
em Santa Catarina. O dueto foi
ganhando corpo, depois das vozes e violão começamos a colocar
elementos de percussão, o cajon
peruano, misturado com peças
de bateria, logo em seguida surgiu o pedal de baixo, semelhante
ao pedal dos órgãos de igreja, que
complementou a textura do som
como um todo. O resultado ficou
redondinho, em duas pessoas conseguíamos o efeito de uma banda.
Falem um pouco da história da
Banda.
Em um determinado momento, o projeto que era para ser paralelo passou a ser o principal e
deixamos nossas outras atividades musicais para dar prioridade ao Sonido Clube. O trabalho
tem prosperado muito, tocamos
em várias cidades de SC, gravamos participações especiais com
Emmerson Nogueira em Minas
Gerais (que estão em nosso canal:
youtube.com/sonidoclube), fomos banda de abertura de shows
de diversos artistas, como Roupa
Nova, Ana Carolina, Sam Alves,
Banda Malta, Roger Hodgson
(vocalista do Supertramp), inclusive abrimos o show do Deep

Purple em Florianópolis no ano
passado, foi um marco em nossa
carreira tocar no mesmo palco
que os caras.
E o nome da banda, como surgiu?
Sonido é som em espanhol,
buscamos um nome que pudesse
ser de fácil pronúncia e que transmitisse a ideia de grupo, gente,
pessoas que se gostem de se reunir em torno da música. Eventualmente o nome também pode
ser uma alusão aos convidados
especiais que gostamos de ter conosco em nossos vídeos, os “sócios” desse nosso pequeno clube.
Como começaram a participar na
Massa amiga?
Tocamos duas edições da Massa Amiga e uma do Risoto Solidário. O convite veio através do Áureo dos Santos, amigo pessoal, que
colabora com o Núcleo na organização da Massa Amiga, é o mestre
de cerimônias, inclusive.
Mas antes do convite já tínhamos vontade colaborar de alguma
forma, já conhecíamos o trabalho
do Núcleo, inclusive o Luciano
Moreira (nosso produtor) já foi
colaborador voluntário na casa,
e eu (Anderson) já participei de
grupos de estudos em outra casa.
É sempre uma honra participar
e poder retribuir de uma maneira tão objetiva, já que recebemos
tantas coisas boas através do nosso ofício, tantas oportunidades,
experiências positivas. Poder
aplicar um pouco da nossa arte
em prol de um objetivo superior
nos enche de orgulho.

Núcleo Espírita Nosso Lar

Pessoas, Papos e Pesquisas

Centro de Apoio ao Paciente com Câncer
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INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA
as origens de
sua atividade

Prezados!
A ABRAME, a fim de contribuir para a busca de uma Justiça mais plena e espiritualizada, tem a satisfação
de convidá-lo a participar da oitava edição do seu tradicional Congresso, que tem como temática central
“A VISÃO MATERIALISTA E A VISÃO ESPÍRITA EM TORNO DA VIDA”, conforme a programação abaixo.
Temos certeza de que a participação de Magistrados, membros do Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos, Médicos, Servidores do Poder Judiciário, Acadêmicos de Direito e de Medicina, enriquecerá muito o evento e nos proporcionará uma profícua troca de experiências.
Esperamos, portanto, a participação de todos nesse Congresso!
Kéops Vasconcelos
Presidente

PROGRAMAÇÃO PREVISTA
Dia 25 de setembro, sexta-feira

INSCRIÇÕES: Via site da AMC

19h30 - Solenidade de Abertura

www.amc.org.br Fone: (48) 3231-3011
R$ 300,00 para associados e não-associados - até 31.07.2015
* (associado com direito a um (a) acompanhante)
R$ 350,00 para associados e não-associados - a partir de 1º.08.2015
* (associado com direito a um (a) acompanhante)
R$ 100,00 para estudantes, em qualquer época

20h - Palestra de Abertura
A Palestra “A Visão Materialista e a Visão Espírita em Torno da
Vida”
Palestrante: Alberto Almeida (Orador Espírita - PA)
Divaldo Pereira Franco (BA) confirmado para o Congresso
comparecerá somente mediante melhora de saúde.

Dia 26 de setembro, sábado
Manhã Livre
14h - Palestra “Perdão e Conciliação”
Palestrante: Pablo Stolze Gagliano (Juiz de Direito - BA)
15h - Palestra “A Criminologia e a Doutrina Espírita - O debate
atual entre determinismo e livre arbítrio”
Palestrante: René Ariel Dotti (Jurista - PR)
16h - Coffee break
16h30 - Palestra “O Exercício da Magistratura na Dimensão
Extrafísica - Colônias Espirituais e Umbral”
Palestrante: Ricardo Di Bernardi (Médico – SC)
17h30 – Lançamento de Livros
18h - Palestra “Em busca da caridade perdida - Fundamentos
da verdadeira caridade”
Palestrante: Pedro Aujor Furtado Júnior (Juiz de Direito – SC)
19h - Palestra de encerramento “Que mundo nós temos e que
mundo nós queremos?”
Palestrante: Rossandro Klinjey (Psicólogo – PB)

27 de setembro, domingo
08h30 - Assembleia Geral Ordinária - ABRAME
11h30 - Check-out e traslado aeroporto

DADOS PARA DEPÓSITO
Banco do Brasil
Agência: 3477-0
Conta Corrente: 49230-2
Favorecido: ABRAME
CNPJ: 03.721.678/0001-51
www.abrame.org.br (61) 3344-0567 ou 3326-0573
HOSPEDAGEM
Os pacotes de hospedagem e traslado aeroporto – hotel, podem ser
adquiridos através da JÔ CINTRA EVENTOS E CONCIERGE via telefone
(48) 3131-8100 ou email eventos@jocintraviagens.com.br
A diária com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) por
pessoa, em apartamento duplo/casal custa R$ 377,50 + 6,5% de
taxas, e pode ser quitada em seis parcelas no cartão de crédito.
ALIMENTAÇÃO PARA NÃO HÓSPEDES
Participantes inscritos no evento sem hospedagem que queiram
almoçar e/ou jantar no restaurante do Costão do Santinho, podem
retirar o seu cartão de consumo na recepção do hotel mediante
documento com foto, com o valor da refeição avulsa a R$ 85,00 +
bebidas.
Informações adicionais: via telefone (48) 3231-3011
ou (48) 9921-3200 ou via e-mail eventos@amc.org.br c/Andréa na
Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC)

Édis Mafra Lapolli
Terapia do Livro

A Inteligência Competitiva nasceu
nos ambientes militares e, depois, nos
ambientes políticos, onde se buscavam
informações que eram tratadas e avaliadas para apoiar decisões relativas à Defesa
Nacional. A busca das informações nestes
ambientes, normalmente, ocorria por atividades secretas e ilegais.
Vários são os autores que concordam que os primeiros conceitos de Inteligência Competitiva tiveram sua origem em profissionais
egressos da CIA, especializados na coleta, tratamento, análise e produção de conhecimentos com fins estratégicos.
No início, o conceito dizia respeito tão somente a um serviço de
informação que coletava e repassava informações obtidas. Tal conceito vigorou durante toda a década de 1960. O modelo de análise de
ambientes de Porter alavancou uma evolução no conceito onde, além
da coleta, havia o tratamento e a análise das informações relativas ao
ambiente onde as empresas estavam inseridas. Tal conceito vigorou
nas décadas de 1970 e 1980.
Pode-se dizer que foi a partir da década de 1980 que nasceu o
conceito de Inteligência Competitiva, que congregava o planejamento estratégico, o marketing empresarial, e a obtenção de informações
relativas ao ambiente externo das empresas. Tyson (1998) assevera
que a procura era por respostas rápidas e precisas das empresas às
mudanças dos ambientes nos quais estavam inseridas.
A partir da década de 1990, os conceitos de Inteligência Competitiva passaram a ganhar os contornos que hoje vigoram, onde existe
clara distinção do foco tático e do estratégico, este último com clara
relevância dada às análises qualitativas (PRESCOTT; MILLER, 2002).
O grande avanço da Inteligência Competitiva ocorreu na década
de 1990, como decorrência da globalização da economia. Os próprios
governos, especialmente dos países que crescem à base do comércio
internacional, como o Japão, produzem conhecimentos para auxiliar
suas indústrias a desenvolverem-se em níveis de classe mundial.
Neste contexto, pode-se concluir que, a partir da década de 1990,
os conceitos de Inteligência Competitiva foram sedimentando-se e
os profissionais que atuavam como Analistas de Inteligência Competitiva passaram a desenvolver a habilidade não só de recuperar as
informações, mas de organizá-las, filtrá-las e contextualizá-las para,
então, produzirem conhecimento de qualidade que efetivamente fosse utilizado na tomada de decisões e no desenvolvimento de ideias
que suscitassem inovações. Mas, foi somente a partir de 2005 que os
paradigmas acerca da Inteligência Competitiva atingiram maturidade tal que permitiu aos pesquisadores realizarem estudos aplicados
destes conceitos aos diversos segmentos, onde o foco dado foi na produção da ciência. Nunca é demais lembrar que a ciência se ampara na
filosofia, ou seja, as teorias são consubstanciadas pelos paradigmas,
e subsidiam as tecnologias, entendidas como processos, modelos de
organização e de gestão, informação e comunicação.

REFERÊNCIAS

PRESCOTT, J.; MILLER, S.. Inteligência competitiva na prática. Rio de Janeiro:
Campus, 2002.
TYSON, K. W. M.. The complete guide to competitiveintelligence. Chicago: Kirk
Tyson Associates, 1998.
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livro

O GUARDIÃO DE MEMÓRIAS
Edwards, Kim
Editora Arqueiro, 2007

Paulo Roberto da Puriﬁcação
Grupo de Cantoterapia
Sol Maior

Eva seitz
Terapia do Livro
É uma fascinante história sobre vidas paralelas, famílias separadas pelo destino, segredos
do passado e o infinito poder
do amor verdadeiro. Uma violenta tempestade de neve obriga o Dr. David Henry a fazer
o parto de seus filhos gêmeos.
O menino, primeiro a nascer,
é perfeitamente saudável, mas
o médico logo reconhece na
menina sinais da síndrome de
Down. Guiado por um impulso irrefreável e por dolorosas
lembranças do passado, Dr.
Henry toma uma decisão que
mudará para sempre a vida
de todos e o assombrará até
a morte: ele pede que sua enfermeira, Caroline, entregue a criança
para adoção e diz à esposa que a menina
não sobreviveu. Tocada pela fragilidade
do bebê, Caroline decide sair da cidade
e criar Phoebe como sua própria filha.
E Norah, a mãe, jamais consegue se recuperar do imenso vazio causado pela
ausência da menina. A partir daí, uma
intrincada trama de segredos, mentiras e
traições se desenrola, abrindo feridas que
nem o tempo será capaz de curar. Com

RECANTO
GAL COSTA

uma trama tensa e cheia de surpresas, O
guardião de memórias vai emocionar e
mostrar o profundo - e às vezes irreversível - poder de nossas escolhas.

Recanto é o trigésimo
álbum da Cantora Gal Costa. Lançado em 2011. Todas
as músicas foram escritas
por Caetano Veloso, que
também assina a produção
junto ao seu filho (e afilhado da intérprete) Moreno
Veloso.
Sua sonoridade é diferente das bossas, sambas e
canções MPB das quais ficou conhecida, pois mistura rock, música eletrônica,
texturas alternativas e experimentais.
A própria Gal definiu o
álbum como uma extensão
do Tropicalismo devido à
sua sonoridade e às suas
letras, com muitos acordes
diferentes e modernos. Aos
69 anos diz que fala sério
quando canta.
Eu acredito. Vale apena!

FILME

O MELHOR
DE MIM
Zulmar Coelho
O filme que indico é um romance do escritor Nicholas Sparks, O melhor de mim.
Adolescente, Amanda (Liana Liberato) e
Dawson (Luke Bracey) se apaixonam. O pai
da garota não aprova e, com o passar do tempo, eles tomam rumos diferentes.
Após 20 anos se encontram, já interpretados pelos atores James Marsden e Michele
Monagha.
Trata-se de um amor verdadeiro e, então,
ocorre uma sequência de acontecimentos que
levam para um final inesperado.
Para quem acredita no amor verdadeiro.
O cenário é espetacular.
O amor deixa marcas para a vida inteira.

Núcleo Espírita Nosso Lar

Centro de Apoio ao Paciente com Câncer
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A DEDICAÇÃO:

Elementos
Doutrinários
Jaime João Regis
Sabemos que nós, os encarnados no
plano terrestre, somos espíritos comprometidos com os nossos passados.
Temos dívidas a serem sanadas, resgates
a serem feitos, situações que ficaram mal
resolvidas em experiências anteriores.
Pela observação das condutas e comportamentos demonstrados, podem-se
distinguir aqueles já conscientes de que
a vida é um processo muito sério, um
projeto com metas a serem alcançadas e
que não se pode descuidar na execução
do que está reservado a cada um. Estes
compõem o grupo dos que agem com
dedicação.
Dedicação, segundo o Dicionário da
Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque
de Holanda é a qualidade de quem se
dedica, abnegação, consagração, devotamento, afeição profunda, veneração,
amor. É um comportamento, uma forma de ser e de agir que denotam a compreensão do compromisso que se tem
com os elevados propósitos da existência. Por estar ligada à boa intenção, atrai
para os que com ela se associam, o amparo e a orientação do plano espiritual.
Não deve ser confundida com fanatismo, que é uma ação cega, irracional
e inconsequente. Nem estar revestida de
objetivo personalista, que leva ao divisionismo, promove disputas e fomenta
discórdias. A dedicação, aqui enfocada
é a aplicação na direção construtiva,
voltada para o bem, não comportando
motivações egoísticas ou prejudiciais ao
respeito e direito alheio. A ação empenhada, que requer esforço e concentração, porém, voltada para o mau, não
pode ser classificada como dedicação.
Como por exemplo: a dos hackers invasores de arquivos de computadores;
a dos projetistas de armas de maior alcance e destruição; a dos estudiosos de
fórmulas para fraudar alimentos e medicamentos; a dos que aplicam seus talentos visando vantagens pessoais e tantos
outros exemplos.
Em todas as áreas das ciências, das
artes, da filosofia, nas religiões, nos esportes, no ambientalismo, no humanitarismo em suas várias frentes, na ação caritativa, estão sempre associados nomes
que marcaram suas vidas pela dedicação
total à causa e que, felizmente, passaram
pela terra. Exemplos de dedicação vivida, suas sementes continuam germinando e a cada geração novos seguidores

multiplicam seus frutos, que alimentam,
saciam, iluminam. Pode-se pensar que
foram seres incomuns, dotados de qualidades que nós não temos. No entanto, as
suas realidades não eram diferentes das
nossas, tinham problemas e dificuldades
como todos nós enfrentamos: questões
de saúde, compromissos familiares, perdas de entes queridos, necessidade de
prover o sustento material, limitação de
recursos financeiros, doenças na família. Sofreram incompreensões, rejeição
social, isolamentos, falsidades, exílios,
perseguições, agressões, calúnias, difamações e alguns, até torturas, suplícios
e a morte física. Dificuldades imensamente maiores do que as nossas, incomparáveis e desproporcionais, se considerarmos a precariedade de recursos e a
inexistência dos meios que hoje se dispõe. E não esmoreceram, como tantos
anônimos dedicados dos dias atuais.
Mas há uma imensa multidão levando a vida sem muita responsabilidade,
folgadamente, indiferente ao hoje e despreocupada com o amanhã. Enquanto
outros constroem suas histórias, é grande a legião dos que não se dedicam a
praticamente nada, nem à família, o patrimônio mais precioso do ser humano.
Tudo é feito por obrigação e com muita
contrariedade. Como se explica? Excetuados os casos relacionados a traumas,
frustrações e doenças psíquicas, o que
poderia ser responsável por tanta falta
de dedicação? O fator determinante é
o grau de atenção maior ou menor que
cada um dá aos apelos da sua consciência, que em todos tem a mesma origem
e potencialidade. É este grau de atenção
ao eu divino, que desperta a compreensão de que a vida não é uma aventura
inconsequente, mas um projeto, um
programa muito sério.
A melhora conseguida na escala
evolutiva por quem se conduz na vida
com plena dedicação, não significa
haver alcançado a pureza espiritual ou
a santidade. Os grandes iluminados não
aceitavam que lhes denominassem de
santos, porque conheciam as distâncias.
A dedicação assimilada como norma de
conduta e os efeitos por ela produzidos
revelam estar o ser em alinhamento
com as leis naturais e em direção à sua
plena inserção na lei de amor, justiça
e caridade, na longa marcha para o
retorno a Deus.

OFICINA DA ALMA
Irmão Savas
(Mentor do Núcleo Espírita Nosso Lar)

Hoje, meu irmão, preciso falar sobre aqueles que a vida colocou em teu caminho. Começando por teu lar, deixa teu pensamento retratar cada rosto daqueles que formam tua
família terrena. A família terrena é o esmeril de tua alma. É através dela que vais polir as
arestas de tua personalidade, arestas estas que impedem teu crescimento espiritual. Percorre, pois, em pensamento o semblante de cada um e tenha certeza que aquele que mais
te magoa é teu maior mestre nesta vida.
Jesus, nosso Mestre e nosso Guia, deixou assentado que “a quem muito foi dado muito
será cobrado”. Se hoje estás lendo minhas palavras, se frequentas esta Casa Espírita, se
teus passos são guiados para escutar a palavra de Jesus, é porque a ti foi dada a oportunidade de obter maiores esclarecimentos e se assim é, tornas-te responsável como receptáculo de bênçãos, as quais devem ser repassadas à humanidade, começando pela família,
pois, todo aquele que palmilha o caminho do desenvolvimento espiritual é responsável
primeiramente pelo desenvolvimento de seus familiares.
Os seres que convivem contigo, percebendo que estás modificando teu modo de ser e
de viver, passarão a ter maior respeito por ti e desejarão possuir a mesma paz e tranquilidade que irradias. Lembres, porém, meu bom irmão, que não deves fazer uso de palavras e ensinamento verbal enquanto não puderes ser um exemplo vivo daquilo que tentas
pregar. A irradiação de tua luz no ambiente familiar deverá reagir com a mesma firmeza
como a flor reage à luz do sol.
Não é exigido que ninguém se incline para beber da Fonte de Sabedoria, no entanto,
quem beber dessa Fonte terá a responsabilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos
para repassá-los à humanidade, ensinando-a a trilhar o caminho do meio, ou seja, do
equilíbrio.
Se és um foco de luz que foi projetado no Universo por Deus para que executes o Plano
Divino em relação àqueles que ainda não estão aptos porque precisam aprender contigo,
tens que te conhecer internamente, aprendendo a extrair de dentro de ti o discernimento,
o autodomínio, a força e o amor.
Presta atenção em ti próprio e te conscientiza de que todas as qualidades mentais e
emocionais têm poder de influenciar aqueles que te encontram no caminho. Presta atenção em tuas atitudes e avalia se estás sendo coerente com aquilo que ensinas. Observe que,
enquanto ensinas, estás aprendendo. Que essa constatação não te cause humilhação e sim
alegria de ter percepção suficiente para descobrir que ainda és um aprendiz das coisas de
Deus. Lembres de que se o professor quisesse esperar até que atingisse a perfeição para
poder transmitir seu conhecimento, sua fé e sua luz, o mundo não teria instrutores.
Seja severo em tua própria disciplina, lembrando que a paz, a tranquilidade, a capacidade de servir “por” e “com” amor não dependem dos outros, das ações e reações daqueles
com quem convives e sim dos teus próprios aborrecimentos internos e externos.
Lembres também de que para servir com amor precisas esquecer-te de ti próprio. A
mudança do modo de viver, o domínio de teus vícios e paixões são os requisitos exigidos
para tua paz interior.
Por último, deixo a prece de Francisco de Assis para que seja praticada primeiramente
em teu lar, a melhor oficina de teu espírito:
Deus, fazei de mim um canal de Vossa paz. Lá onde existe o ódio, fazei de mim o mensageiro de Vosso amor.
Onde reina a injustiça, deixai que eu leve o bálsamo de Vosso perdão.
Em toda parte onde haja discórdia, deixai que eu leve Vossa harmonia.
Onde o erro impera, fazei-me o mensageiro da Vossa Verdade!
Deixai que eu substitua a dúvida pela Vossa fé e, em lugar do desespero, coloque Vossa
esperança!
Deixai que eu desfaça todas as trevas, por meio de Vossa Luz!

Espaço
reservado
para você

Núcleo Espírita Nosso Lar

Centro de Apoio ao Paciente com Câncer

VIVER O EXTRAORDINÁRIO
Paulo Cezar Alves Monteiro
www.cultseraridades.com

A Direção do Núcleo Espírita Nosso Lar (NENL),
obedecendo a uma instrução dos Mentores que assistem a este grande Hospital Escola - que é hoje uma
referência em todo o território brasileiro, e cuja fama
já se espalhou até para fora das fronteiras do país –
conclamou os 890 médiuns voluntários da casa, para
uma egrégora que tinha como premissa proporcionar a todos uma sintonia cada vez mais adequada
à energia dos Mentores Espirituais, aliviando-os de
tensões, aproximando-os do Cristo e, através disso,
lograr uma melhoria no ambiente de trabalho das
duas unidades mantidas por Nosso Lar: o NENL, de
Forquilhinhas, São José, e o Centro de Atendimento ao Paciente com Câncer (CAPC), no Ribeirão da
Ilha, em Florianópolis.
Dia 18 de junho, na recepção, um corredor de
dedicados voluntários, usando as tradicionais roupas
brancas, encarregaram-se de, gentil e ordeiramente,
encaminhar os restantes 400 voluntários que atenderam ao convite da Direção Geral até ao anfiteatro do
Núcleo, aonde se desenrolou a cerimônia, britani-

camente encenada entre as 22:00h de quinta-feira e
01:00h de sexta-feira.
Foram três horas em que a etérea presença da Legião de Espíritos de Bondade tornou-se quase palpável, impregnando o ambiente de Paz e de Caridade
com poderosos influxos de energia, que contagiou e
beneficiou a todos os presentes.
Já nas palavras de acolhimento inicial, sob a égide dos Mentores Espirituais da Casa, ficou claro que
nós, privilegiados assistentes, vivenciaríamos momentos de profunda elevação espiritual naquelas três
horas de oração, recolhimento e aprendizado. José
Álvaro Farias, Dirigente Geral do Núcleo, infatigável e particularmente inspirado, fez uso de seus excepcionais dotes oratórios e alternou momentos de
divertida descontração com belíssimas palestras, nas
quais, entre vários outros temas, realçou o papel de
Maria, como medianeira protetora da Humanidade,
e, usando tal tema como mote, relembrou a necessidade imperiosa e cada vez mais atual do ser humano
e, particularmente, daqueles do sexo masculino, de

cultivar e aprimorar o seu lado Yin, um dos conceitos
da dualidade, opostos e complementares (o outro é o
Yang), que o Taoismo relaciona com o lado feminino e todos os seus atributos - compaixão, delicadeza,
sensibilidade etc...
Entrementes, o Grupo de Cantoterapia Sol Maior
levava a plateia aos ápices da emoção, entoando a
“Ave Maria” de Gounod e outros cânticos apropriados à ocasião, entremeados pela leitura de trechos
selecionados do Evangelho de Cristo; num momento
especialmente sublime em seu despojamento, o voluntário José Ersching entoou, acompanhado apenas
de seu violão, o hino de Roberto e Erasmo, “Como
é grande o meu amor por você”, que, naquele momento e naquele local, encontrava o pano de fundo
perfeito como expressão musical e poética. Instantes
de imensa beleza, produzidos pela simplicidade anônima de pessoas comuns.
Verdadeiramente, uma noite eivada de espiritualidade, evento ao qual poderíamos chamar de viver o
extraordinário!

