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É preciso silêncio e tempo para que uma mãe atravesse o processo maternal. A exigência para que a
mulher retome rapidamente ao seu corpo, bem como à sua vida social e profissional tal qual era antes
da gravidez deveria permanecer em suspensão para que, lentamente, tudo vá se encaixando, em uma
perspectiva totalmente transformada pela presença de um novo ser. Afinal, toda mãe carrega em seus
braços alguém capaz de edificar um mundo melhor. Páginas 8 e 9
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MULHERES PRECISAM
SE REDESCOBRIR
APÓS A MATERNIDADE
Em entrevista à jornalista Uiara Sousa Zilli, Ticiana
Texeira, especialista em comunicação e coach de
autodesenvolvimento, disse que não é incomum que,
depois da licença maternidade, algumas mulheres
mudem de emprego, troquem de área e até empreendam,
sempre buscando mais tempo com os pequenos. Virar
mãe significa perceber o mundo de forma diferente, com
outras prioridades e ritmos, e essa parada pode oferecer
opções profissionais novas às mulheres, porque a
maternidade não pode ser vista como um obstáculo, mas
sim como um importante propulsor no desenvolvimento
profissional. Página 14

Juliano Keller Alvez e
Leonard Almeida de
Moraes afirmam que
“medir desempenho”
não é um privilégio
apenas das organizações,
que pode ser aplicado
nas nossas vidas, pois é importante que cada indivíduo
estabeleça seus próprios objetivos de vida – aquilo que
nos move e nos motiva a seguir em frente ao longo da
vida. Podem ser objetivos de conhecimento, objetivos
familiares ou, talvez, financeiros, de relacionamento,
de saúde e qualidade de vida, enfim, quaisquer sonhos,
desejos ou anseios que, quando combinados com
prazos finalísticos, tornam-se balizadores do nosso
viver. Página 4
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E

já estamos em maio, o mês que
associamos naturalmente a temperaturas agradáveis por conta do
outono e, inevitavelmente, às mães.
Nesse mês, homenageamos, com todo
mérito e amor, àquela que não só nos
trouxe ao mundo, mas que nos ensinou
as lições básicas do amor, esse sentimento básico para levarmos uma vida feliz.
A mãe tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar
a palavra certa nos momentos incertos.
Nos fortalece quando tudo ao nosso redor
parece ruir com uma sabedoria emprestada dos deuses, para nos proteger e amparar.
Sua existência é em si um ato de amor.
Gerar, cuidar, nutrir, amar, amar, amar...
Amar com um amor incondicional que
nada espera em troca. Um afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser radical.
Mãe é o amigo mais verdadeiro que
temos quando a dificuldade dura e repentinamente cai sobre nós; quando a
adversidade toma o lugar da prosperidade; quando os amigos que se alegram
conosco nos bons momentos nos abandonam.
Quando os problemas complicam-se
ao nosso redor, ela ainda estará junto de
nós, e se esforçará através de seus doces
preceitos e conselhos para dissipar as nuvens de escuridão, e nos ensinando o perdão faz com que a paz volte aos nossos
corações.
Nosso Mentor, em sua mensagem da
página 15, nos lembra de que “às vezes
queremos receber o perdão de outrem de
forma plena, onde o coração tenha participado cheio de compaixão. Mas, quando é chegada a hora em que devemos
perdoar, muitas vezes, só exercemos o
perdão por palavras, enquanto que nosso
coração mantém o rancor”. Então é hora
de nos lembrarmos dos ensinamentos
daquela que nos tratou com um amor incondicional, demonstrando que estamos
na Terra exatamente para isso, aprender
a amar.
Boa leitura.

IMAGEM WEB

Pequeno
Poema
Sebastião da Gama

Quando eu nasci,
ficou tudo como estava.
Nem homens cortaram veias,
nem o Sol escureceu,
nem houve estrelas a mais...
Somente,
esquecida das dores,
a minha Mãe sorriu e agradeceu.

Quando eu nasci,
não houve nada de novo
senão eu.
As nuvens não se espantaram,
não enlouqueceu ninguém...
Pra que o dia fosse enorme,
bastava
toda a ternura que olhava
nos olhos de minha Mãe...
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O GABINETE DA VONTADE
Rosane Terezinha Gonçalves

Neurologista Pediatra – CRM 5806
Associação Médica Espírita de Santa Catarina – AME/SC

ALIMENTOS FUNCIONAIS COMPOSTOS BIOATIVOS
Anelise Guedes

Nutricionista Funcional - CRN - 10 n.455
IMAGEM WEB

Há cerca de dois mil anos, recebemos a gloriosa visita na face da Terra do representante
máximo de Nosso Pai neste globo, a figura do Mestre Jesus, que veio preparar o Reino de
Deus em nosso coração, ensinando na teoria e na prática, as leis do universo, deixando para
sempre a certeza da imortalidade da alma e do amor como a essência absoluta do Criador.
Desde então, de maneira muito lenta, estamos assimilando os princípios de amor e respeito
para com todos os seres da natureza, incorporando-os em nossas próprias leis. No dia a dia,
entretanto, nos deixamos influenciar por nossas tendências e condicionamento milenares,
influenciando-nos reciprocamente uns aos outros, no cultivo do interesse pessoal acima do
interesse coletivo. A resposta áspera em conversas no lar e no trabalho, expondo a baixa
tolerância com a conduta alheia, pela frustração aos nossos desejos e maneira de pensar
não compreendidos; o olhar desaprovador sobre as atitudes alheias, demonstrando o sentimento de mais alta consideração pelos nossos próprios atos; o comentário menos caridoso
sobre assuntos do outro, colocando a mostra a maneira mais desrespeitosa com o momento
e com as experiências alheias. Enfim, todos esses e muitos outros modos de pensar e agir
que deixamos fluir sem a disciplina vigilante e poderosa da vontade pessoal. Sobre a Vontade, o espírito Emmanuel, no livro ‘Pensamento e Vida’, nos ensina que a Mente, “espelho
da consciência lúcida”, funciona à maneira de um escritório, com subdivisões de serviço
em diversos departamentos: Departamento do Desejo, com nossos propósitos e aspirações;
Departamento da Inteligência, patrimônio da evolução; Departamento da Imaginação, trabalhando para o ideal e a para sensibilidade; Departamento da Memória, arquivando experiências; assim citando os departamentos mais expressivos, dentre outros. Porém, “acima
de todos eles, surge o Gabinete da Vontade, a gerência esclarecida e vigilante, governando
todos os setores da ação mental”. Diz o orientador espiritual que a Vontade foi concedida
pela Divina Providência, após trabalho minucioso e multimilenar nos diversos reinos da
natureza, evoluída da forma instintiva, anterior à razão. É de louvar e de se admirar, que
tenhamos a nossa disposição este poderoso instrumento do espírito eterno, que se utilizará
desta força através da lei do livre arbítrio. Entretanto, a vontade não impede que soframos
a influência do mundo, pois estamos no mundo vivendo a comunhão da diversidade, nos
relacionamentos, nas experiências, aprendendo uns com outros a boa convivência, a troca
de energias e conhecimentos, o respeito e o amor ao que caminha lado a lado conosco. A
Vontade funciona como o “leme”, determinando o rumo certo ou equivocado que daremos
a nossa vida, na coleta em curto prazo de flores perfumadas de amor, derramado em torno
de nós ou de caminhos mais rugosos por nós mesmos construídos, que o Pai amoroso nos
permite escolher, aprender e corrigir. Diz Emmanuel que “Só a vontade é suficientemente
forte para sustentar a harmonia do espírito”. Desta afirmação, concluímos que a vontade é
a força determinante para o caminho, tanto para os espíritos que se envolveram nas teias
da loucura, pelo ódio e pela vingança, quanto para o anjo que respira no amor da Deus,
todos possuem, como recurso, o Poder da Vontade. No livro ‘Jesus no Lar’, psicografado por
Francisco Cândido Xavier, o espírito Neio Lúcio informa de historias no lar de Cafarnaum,
onde Jesus ensinava seus apóstolos e discípulos, no capítulo trinta, o Mestre é interrogado
por João (o Evangelista), sobre a maneira de o aprendiz se portar com relação ao próximo
e com benefícios também para si mesmo, sendo que Jesus expõe: “não te esqueças de amar
o companheiro de jornada terrestre tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele”,
e permanece discorrendo longamente sobre o tema solicitado, em ensinamentos maravilhosos... Porém, ao final da explanação do Cristo, João diz: - “Senhor, como conseguirei
executar tão expressivos ensinamentos?” O Mestre respondeu resoluto: - “A boa-vontade é
nosso recurso de cada dia”.
“A boa-vontade é nosso recurso de cada dia!”, nos ensina nosso modelo e Mestre. A
cada dia, a cada instante, temos à disposição este poderoso timão, dirigindo nossa vida,
mudando a direção de nossos pensamentos, melhorando a direção de nossas ações, vasculhando e encontrando o melhor de nossos sentimentos para compartilhar com todos, na
caminhada rumo ao bem e ao ético, rumo à paz e à felicidade.
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Os alimentos funcionais assim são
considerados porque possuem substâncias
(compostos especiais) promotoras da nossa saúde. Os compostos bioativos dos alimentos - carotenoides, resveratrol, lignanas, compostos sulfurados, compostos fenólicos agem na prevenção
de diversas doenças crônicas não transmissíveis,
como: câncer, doenças cardiovasculares (DCV);
agem na saúde dos vasos sanguíneos e circulação; na saúde da visão, incluindo ainda a prevenção de doenças neurodegenerativas (como demências). Contudo as principais
ações que explicam tantos benefícios é a ação anti-inflamatória e a ação antioxidante. Cabe lembrar que o consumo destes alimentos deve ser de forma regular - e
não esporádica - e devem compor uma dieta equilibrada, diversificada, onde haja
maior consumo de vegetais como, frutas, verduras, legumes, leguminosas, raízes e
cereais integrais. Pois que grande parte dos componentes ativos estudados se encontra nesses alimentos in natura.
Alguns exemplos de substâncias ativas em alimentos funcionais:
Ômega 3 de origem animal – EPA e DHA, prevenção de DCV, reduz inflamação e auxilia nas funções cerebrais: pescados de água marinha;
Ômega 3 – ALA - pode ser convertido em EPA e DHA, prevenção de DCV:
chia, linhaça e oleaginosas como as nozes, beldroega, folhas escuras;
Ômega 9 – ácido oleico, prevenção de DCV: azeite de oliva e abacate;
Fibras: peso e microbiota intestinal saudável, prevenção de DCV: cereais integrais, frutas, verduras e legumes. Destacamos: aveia, farelo de aveia, yacon,
psyllium e amido resistente da banana verde.
Compostos Bioativos em Alimentos (CBA)
*Caratenóides:
ß-caroteno - antioxidante e precursor da vitamina A: folhas verdes escuras e
alimentos alaranjados como cenoura, mamão, manga;
Luteína e zeaxantina – prevenção de catarata e degeneração macular, protegem
a retina, pigmento amarelo: abóbora, gema de ovo, cenoura, vegetais folhas verdes como couve, espinafre e brócolis;
Licopeno - prevenção de DCV e vários tipos de câncer, especialmente o de
próstata, cor vermelha: tomate e na melancia.
*Resveratrol - prevenção de DCV: pele do amendoim, mirtilo e uva roxa;
*Lignanas - prevenção de câncer: linhaça, gergelim, leguminosas;
*Compostos derivados de enxofre: alho, prevenção de DCV: família das Brássicas: repolho, couve-flor, brócolis - prevenção de câncer.
*Compostos fenólicos e favonóides:
Flavonas - antioxidante: frutas cítricas, aipo, camomila, salsa e tomilho;
Flavanonas - naringenina, auxilia na perda de peso e redução do colesterol;
Hesperidina age no sistema vascular e auxilia a prevenir varizes: frutas cítricas
em geral, como laranja, limão;
Flavonols - quercetina reduz a formação de placas gordurosas nas artérias: chás
naturais, cebola roxa, maçã, brócolis e frutas pequenas;
Flavanóis - catequinas: cacau (chocolate amargo) e chá verde, chá preto;
Isoﬂavonas - prevenção DCV e sintomas do climatério: soja e feijões; Antocianidinas - cianidina, prevenção de DC: vegetais de cor escura, vermelho, azul e
roxo: repolho roxo, morango, amora, açaí, berinjela.
Na horta ou feira orgânica, encontramos medicamentos naturais e substâncias
protetoras, no colorido dos vegetais nos é ofertado um valioso presente. Cada vez
mais a ciência avança e comprova - somos o que comemos! Então, por que não
parar e pensar um pouco: - Como está sendo minha alimentação? - O que está
determinado minhas escolhas alimentares e de minha família?
Procure filtrar as fontes de informações, e buscar conhecimento sobre saúde e
Nutrição com profissionais da área. Existem diversos nutricionistas e médicos disponibilizando conteúdo adequado na internet e em revistas e jornais como este. E
ainda, para finalizar, lembre-se, que comer deve ser um ato de amor, de autoamor,
autocuidado e de amor ao próximo! Coloque amor no seu prato, coloque energia
vital, coloque vida!
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INDICADORES DE
DESEMPENHO PARA
EMPRESAS E PARA A VIDA
Juliano Keller Alvez
Leonard Almeida de Moraes
Já há alguns anos, medir o desempenho é algo comum e usual nas empresas
dos mais diversos segmentos: a partir dos chamados indicadores de desempenho,
as organizações estabelecem metas, que podem ser definidas e monitoradas mensalmente, bimestralmente, anualmente ou dentro de um tempo adequado e determinado.
É importante lembrar que os indicadores de desempenho são índices numéricos
que possibilitam medir a eficácia e a eficiência dos processos. Quando apresentados
em forma de gráfico, facilitam a análise dos gestores e favorecem o entendimento
do status de um determinado processo quanto à produtividade, resultados e, principalmente, convergência ou não aos objetivos pré-definidos.
Desta forma, é correto afirmar que, antes de se criar um conjunto de indicadores de uma empresa, é necessário estabelecer os objetivos dos processos. No caso
da gestão estratégica, estamos falando dos macro-objetivos empresariais, os quais
também podem ser monitorados por indicadores.
E como tudo isso pode ser aplicado na rotina? Uma das práticas que têm dado
resultado no processo de medição é a criação de um encontro mensal com data definida entre as pessoas chave da empresa para apresentação, análise e tomada de decisão sobre os indicadores de desempenho. Recomenda-se que este encontro deve
contar com um mediador, seja ele interno ou externo e uma ata com as decisões e
definições estabelecidas junto a cada um dos indicadores, que serão monitoradas
na reunião do mês seguinte.
De igual forma, esta “metodologia” pode ser aplicada nas nossas vidas, afinal,
“medir desempenho” não é um privilégio apenas das organizações.
É importante que cada indivíduo estabeleça seus próprios objetivos de vida – aquilo que nos move e nos motiva a seguir em frente ao longo da vida. Podem ser objetivos
de conhecimento, objetivos familiares ou, talvez, financeiros, de relacionamento, de
saúde e qualidade de vida, enfim, quaisquer sonhos, desejos ou anseios que, quando
combinados com prazos finalísticos, tornam-se balizadores do nosso viver.
Alguns destes objetivos pessoais podem ser compartilhados com pessoas que
vivemos e compartilharmos nossos desafios, para que a forma de se chegar até lá, os
caminhos e os prazos sejam refletidos e definidos. Assim, este conhecimento será
mais bem solidificado, quando discutido com aqueles que são importantes para
nós.
O fato de estabelecermos objetivos pessoais às nossas vidas pode colaborar em
uma série de aspectos ligados à qualidade de vida, como a redução da probabilidade
de depressão, o impulsionamento a objetivos construídos por si próprio, a delimitação dos horizontes pessoais para os próximos anos, tudo isso associado ao aumento
da capacidade de ação em prol do que realmente interessa.
Tendo os objetivos definidos, o próximo passo pode ser a definição de indicadores para cada objetivo, como no caso de alguém focar na melhoria do nível de instrução. Um indicador inicial pode ser a data de matrícula no curso pretendido. De
forma evolutiva, uma nova meta seria a de concluir uma primeira etapa de estudos
(trimestre, semestre ou ano) até uma meta final de conclusão do curso: tudo sempre
permeado por prazos que sejam viáveis e respeitáveis pelo dono dos objetivos.
Neste sentido, outro exemplo pode ser uma meta de equilíbrio financeiro pessoal, tendo como uma das metas o pagamento das dívidas “x” e “y” até uma determinada data ou ainda o investimento de um determinado valor mensal em uma
aplicação planejada.
Para fechar este elo de controle, recomenda-se que, como nas empresas, haja um
momento de análise do andamento dos objetivos. A sugestão é de uma avaliação
mensal ou bimestral, onde cada indicador pessoal pré-definido será monitorado.
Desta maneira, pode ser possível assegurar que os objetivos serão sempre acompanhados e, quando necessário, ações serão estabelecidas para reposicionar estes
objetivos dentro dos prazos e métricas inicialmente definidos.
O leme da nossa vida é individual e, igualmente, a responsabilidade pelos rumos
que se escolhe e segue. O convite é para utilizarmos em nossa vida a ferramenta da
gestão por indicadores de desempenho, que tanto tem feito a diferença no sucesso
empresarial e pode ser decisiva também na vida pessoal.

VOCÊ É UM PROFISSIONAL
QUE O SÉCULO XXI PRECISA?
Inara Antunes Vieira Willerding, Dra.
O mundo está mudando! As pessoas, a
forma de trabalho e as empresas vêm se modificando no caminhar dos séculos, pois a informação passa a ser fundamental e exige, cada
vez mais dos profissionais, novas competências. “A chegada do século XXI vem marcada
com algumas características: o mundo globalizado e a emergência de uma nova sociedade
que se convencionou chamar de sociedade do
conhecimento” (SÁ; PAIXÃO, 2015, p. 77).
Nesse ambiente em que a informação e o
conhecimento são os principais propulsores
do contexto socioeconômico contemporâneo,
que o Global Challenge Insight Report (2016),
publicado no Fórum Econômico Mundial,
aborda que os profissionais precisam, de forma
dinâmica e cíclica, estar em constante desenvolvimento para garantir o seu sucesso profissional. O relatório mostra que, com a cadência
veloz e vivaz da transformação dos modelos de
negócio e suas relações, uma nova realidade
do mundo do trabalho está se desenhando, em
que o profissional precisa ter dez habilidades
e competências essenciais para se destacar no
século XXI, que são: Resolução de problemas
complexos; Pensamento crítico; Criatividade;
Liderança e gestão de pessoas; Trabalho em
equipe; Inteligência emocional; Julgamento
e tomada de decisões; Orientação a serviços;
Negociação e Flexibilidade cognitiva.
A capacidade de resolver problemas complexos refere-se a um nível de inteligência individual, uma habilidade importante no mundo
corporativo, pois se refere a um processo cognitivo que abrange a delimitação e formulação
do problema em duas dimensões: uma lógico-matemática e outra humana.
O profissional ter pensamento crítico passa a ser importante, pois questiona o porquê
das coisas, a razão por trás de fatos. Para que
o indivíduo tenha um pensamento crítico ávido, é preciso estar disposto a aprender sempre, aprofundando nas questões, encontrando
respostas e, consequentemente, mais questionamentos, desbravando novas áreas até então
desconhecidas, superando o pensamento lógico, com sua imaginação e intuição. Dessa forma, a criatividade passa a ser fundamental para
o século XXI, uma competência valorizada no
mercado de trabalho no caminhar do processo
de redução do volume de tarefas operacionais
que, aos poucos, estão sendo substituídas pela
tecnologia, abrindo espaço para profissionais
criativos e intelectuais.

A liderança e gestão de pessoas também
são essenciais nas relações de trabalho, pois
envolve conhecimentos de sistemas e métodos
para o desenvolvimento de tarefas e a habilidade de compreender e lidar com as pessoas.
Para compreender e gerir pessoas, é fundamental que o profissional tenha inteligência
emocional, saber gerenciar as próprias emoções, moderar o comportamento e medir suas
palavras e ações.
O novo profissional também precisa saber
trabalhar em equipe, pois o trabalho da equipe
passa a ser multifuncional, em cada pessoa desempenha uma atividade, mas conhece as funções dos demais colegas, agregando valor tanto
pessoal, quanto profissional desempenhando
um bom trabalho em equipe.
Com relação ao julgamento e tomada de
decisões, é uma competência humana que envolve informações, princípios, leis e emoções
perante o ambiente complexo do mundo do
trabalho.
A competência de orientar serviços possibilita que o profissional desenvolva sistemas
modulares, impulsando recursos já existentes
e a criação de novos, ampliando a produtividade na geração de valor para a empresa.
A negociação, tanto no ambiente interno,
como externo à empresa, é extremamente relevante, pois permite soluções de situações complexas, capazes de conseguir bons acordos,
financiamentos vantajosos e benefícios que
podem gerar vantagens estratégicas.
A competência referente à flexibilidade
cognitiva requer que o profissional compreenda tanto a área de formação (área técnica),
quanto ter flexibilidade para novos aprendizados e experiências, alavancando o seu reinventar, nova consciência e visão.
Com os novos moldes que o mercado passa
a exigir, impactando fortemente no mundo do
trabalho, exige-se do profissional maior interação com o meio, novos saberes, atitudes e pensamentos críticos, superando uma visão segmentada, proporcionando condições de se distinguir
dos demais, pois demanda além de conhecimento técnico, habilidades e competências que
o tornem capaz de ter um bom relacionamento
interpessoal com os colegas de trabalho, aumentando a produtividade e entrega de resultados
para a organização, bem como suas necessidades e desenvolvimento pessoal e profissional.
Você está preparado para ser um profissional que o século XXI exige?
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Transporte coletivo Estrela Ltda.
039 Forquilhas - Florianópolis

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:

Como fazer o tratamento em casa:
1 tomar banho antes de se deitar;
2 usar roupa de cama de cor clara;
3 vestir roupa para dormir também de cor clara;
4 jantar comida leve, evitando carne vermelha;
5 não tomar bebida alcoólica;
6 colocar uma jarra com água no lado da cama (beber no dia seguinte,
aos poucos);
7 deitar-se às 21:30 horas, mantendo bons pensamentos e fazer orações.
Atenção:
• Este tratamento se repetirá por mais dois dias seguidos, da mesma
forma.
• Se achar necessário, faça repouso.
• Caso apareça alguma mancha no local do atendimento, não se preocupe, é normal.
• A água do tratamento não pode ficar na geladeira nem perto de aparelhos elétricos ou eletrônicos.
• Se a solicitação for para limpeza no lar, deve-se colocar um copo de
água ao lado da cama que deverá ser jogada (borrifada ou aspergida)
em todos os cômodos da casa, no dia seguinte.
• O resultado do tratamento depende da sua fé. Acredite.
O TRATAMENTO A DISTÂNCIA É FEITO DURANTE TODO
O ANO, INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA
INSTITUIÇÃO.

Segunda -feira:

08:00 às 12:00h
13:00 às 20:00h

Terça-feira:

09:00 às 12:30h
14:00 às 16:00h

Quarta-feira:

08:00 às 10:30h
14:00 às 16:30 h
19:30 às 21:00 h

Quinta-feira:

O atendimento poderá ser solicitado na secretaria do Núcleo, de segunda a sexta-feira, de 08:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 17:00 horas, aos
sábados, de 12:00 as 17:00 horas ou, então, pelo telefone (48) 33570045,
nos mesmos horários. Pode, ainda, ser solicitado através do site: http://
www.nenossolar.com.br/ a qualquer hora, se o pedido for feito até as
17:00 horas, o Atendimento a Distância ocorrerá na mesma noite, caso
contrário, ficará para a noite seguinte.

14:00 às 16:30h

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
MAIO 2019
DATA PALESTRA

HORA

PALESTRANTE

ASSISTENTE

TEMA

01.05 – quarta-feira
02.05 – quinta-feira
03.05 – sexta-feira
04.05 – sábado
08.05 – quarta-feira
09.05 – quinta-feira
10.05 – sexta-feira
11.05 – sábado
15.05 – quarta-feira
16.05 – quinta-feira
17.05 – sexta-feira
18:05 – sábado
22.05 – quarta-feira
23.05 – quinta-feira

20:00
20:00
20:00
14:00
20:00
20:00
20:00
14:00
20:00
20:00
20:00
14:00
20:00
20:00

Jucemar Geraldo Jorge
Odi Oleiniscki
Neuzir Oliveira
Gastão Cassel
Cynthia Caiaffa
Rodrigo Luiz Alves
Maurílio Martins
Adilson Maestri – Cantoterapia
Ana Laura R. Bordinhão - Nutrição
Paulo Neuburger
Rosangela Idiarte
Homero Franco
Tânia Vieira
Carlos A. Maia

Neuzir Oliveira
Paulo Neuburger
Beatriz Rosa
Sandra Flores
Zenaide A. Hames Silva
Paulo Neuburger
Marcelo M. S. Só
Abegair Pereira
Nilda Figueiredo
Zenaide A. Hames Silva
Jair Idiarte
Paulo Neuburger
Marcelo M. S. Só
Zenaide A. Hames Silva

A leveza do ser e os benefícios da oração
Medicina e Espiritualidade
Paulo de Tarso
Quem faz o destino: O livre-arbítrio e a construção da felicidade
Maria, mãe de Jesus
Orai e vigiai – o pensamento como elemento transformador
O valor da família
Espiritualidade na terceira idade
Nutrição uma Ferramenta contra o câncer
Conhece a ti mesmo
Sono e sonhos
O sagrado em nossas vidas
As bem-aventuranças de Jesus
As bases para transformar-se estabelecidas por Kardec

24.05 – sexta-feira

20:00

Volmar Gattringer

Beatriz Rosa

Ainda somos egoístas?

25.05 – sábado

14:00

Maurício Hoffmann

Paulo Neuburger

Reencarnação: um planejamento amoroso

29.05 – quarta-feira

20:00

Cynthia Caiaffa

Sandra Flores

O papel do ego na evolução

30.05 – quinta-feira

20:00

Elizete Florência dos Santos

Rodrigo L. Alves

A importância da família

31.05 – sexta-feira

20:00

Maurílio Martins

Zenaide A. Hames Silva

Humildade

01.06 – sábado

14:00

Adilson Maestri

Maria Nazarete Gevertz

Sobre o respeito

Saída de Los Ângelis

Partidas de Forquilhas
2ª a 6ª
05.00
05.40
05.55
06.20
07.00
08.00
08.40
09.50
11.20
12.55

Sábados

14.25
15.30
16.35
17.35
18.40
19.30
20.20
21.45
23.15

05.00
06.00
06.40
07.50
08.20
09.50
11.30
12.30
13.15
15.00

16.55
18.55
20.55
23,25

Domingos e
feriados
05.40
06.30
08.15
09.55
11.55
14.55
17.55
19.55
21.50

Partida do TICEN
2ª a 6ª
06.10
07.10
07.45
09.00
10.30
12.00
13.30
14.30
15.30

Sábados

16.30
17.30
18.25
19.20
20.50
22.20
23.20
00.30

Transporte Coletivo Estrela
763 Los Ângeles

05.50
06.50
07.30
09.00
10.30
11.30
12.10
14.00
16.00

18.00
20.00
22.00
00.30

Domingos
e feriados
07.30
09.10
11.00
14.00
17.00
19.05
21.00
22.50
00.30

Transporte coletivo Estrela ltda.
763.1 Parque Residencial Lisboa

2ª a 6ª
05.15 ZR
05.40 M
06.00 E
06.15 ZR
06.15Exp
06.25
06.50 Z
06.55 R
07.05 Z
07.20 M
08.00 Z
09.00
09.25 M

05.00
08.55
05.30
09.20
05.45
10.20
06.00
11.15
06.25
12.05
06.37
12.25
06.50BR 12.50
07.02
13.25
07.15 13.24 BR
07.30BR 14.30
07.45
15.25
08.05 15.40 BR
08.30
16.20

Sábado
16.55
17.15BR
17.35
18.10
19.10
19.35
20.05
20.55
21.45
22.25
22.55

06.00
06.30
07.00
07.15
07.30
07.45
08.25
09.15
10.50
11.55
12.45
13.30
14.25

15.25
16.25
17.20
18.15
19.20
20.20
20.55
22.20

Domingos e
feriados
07.00 20.30
08.30 21.30
09.30 22.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30

Saída do TICEN
2ª a 6ª
06.40
07.25
07.50
08.15
08.42
09.35
10.32
11.20
12.02
12.35
13.05
13.42
14.35

14.50
15.25
16.00
16.20
16.40
17.05
17.15
17.37
17.50
18.05
18.20
18.35
18.55

06.00 R
06.30 Z
07.55ZR
10.05ZR
11.40 R
13.25ZR
14.15 R
16.05ZR
18.05ZR
20.05ZR

2ª a 6ª
14.10Z
15.15
16.10ZE
16.35M
17.03ZE
17.33
18.25ZE
18.50M
19.17Z
20.05RZE

06.12Z
06.30LM
08.15R
08.40M
09.15 Z
10.10
11.05
11.40M
12.10ZE
13.20M

Sábados

Domingos
e feriados

07.05 RZ
09.10 RZ
10.45 R
12.25 RZ
13.15R
15.05RZ
17.05 RZ
19.05RZ
22.05RZ

07.20 RZ
09.30 RZ
11.30 RZ
13.30RZ
15.30RZ
17.30RZ
19.30RZ
22.30RZ

Transporte Coletivo Estrela
020 Potecas

Saída de Potecas
2ª a 6ª
05.00
05.20
06.00
06.30
06.45
07.00
07.35
08.05
09.00
10.00
11.05

Saída do TICEN
2ª a 6ª

13.00
13.30
14.40
15.45
16.50
17.45
18.45
19.40
20.45
21.25
22.40

06.50
07.15
08.10
9.10
10.15
11.10
12.05
12.38
13.45
14.45
15.45

16.25
16.40
17.35
18.02
18.32
19.05
19.50
20.35
21.50
22.40

12.00
Sábado

19.10
19.40
20.15
21.05
21.30LA
22.05
22.15LA
22.35LA
23.05LA
23.35
24.00

10.02 Z
10.55
11.50
12.35 M
13.05 E
14.15 M
15.20
16.20
17.15 EZ
18.20Exp
19.35 E
20.20 ZE
21.10 EZ

Saída do TICEN

Partida do Lisboa
2ª a 6ª

Domingos
e feriados
06.20 ZLR
08.10 ZR
10.25 ZR
12.25 ZR
14.25 ZR
16.25 ZR
18.25 ZR
20.25 ZR

Sábados

06.40
07.50
08.35
10.10
11.05
12.00
12.45
13.40
14.40
15.40
16.35
17.30
17.35

19.35
20.10
21.35
22.45
24.00

Domingos e
feriados
07.45 20.45
08.45 21.45
09.45 22.45
10.45 24.00
11.45
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.45
18.45
19.45

Transporte Coletivo Estrela Ltda.
0125 Vila Formosa – Lisboa – Kobrasol

Saída de Vila Formosa
2ª a 6ª
06.00
06.20
06.45
07.20
08.10
09.05
09.50
12.05

Saída do Kobrasol
2ª a 6ª

12.30
12.50
13.50
14.30
16.10
17.10
19.00
20.20

06.50
07.20
08.20
09.00
11.15
11.50
13.00
13.40
15.00x

15.20
16.10
17.40rzl
17.55
18.10
18.40x
19.30
22.25z

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

Núcleo Espírita Nosso Lar

Centro de Apoio ao Paciente com Câncer
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O EXTERIOR REFLETINDO
O INTERIOR
Bianca Ennig

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
PARQUE ESTADUAL DO RIO VERMELHO
José Luiz Sardá
Geógrafo

Na costa Leste da Ilha de Santa Catarina, há uma
vasta planície de restinga com cerca 1.532 hectares,
reconhecida em 1962 como Estação Florestal, limitada pelos Distritos de São João do Rio Vermelho, ao
Norte; Barra da Lagoa, ao Sul; Lagoa da Conceição,
ao Oeste e Praia de Moçambique ao Leste. Após três
décadas, em 1994, a Estação Florestal passou à categoria de Parque Florestal e, partir de maio de 2007,
através de decreto recebeu a denominação de Parque
Estadual do Rio Vermelho - Henrique Berenhauser.
O Parque Ambiental tem por objetivo preservar e
conservar a vegetação de restinga e sua fauna, mantendo o equilíbrio do complexo hídrico, oferecendo
condições de sua recuperação, englobando ecossistemas distintos: ambientes de praia de areias grossas,
restingas, dunas, banhados próximos das lagoas, lagunas e a floresta de encosta. Preserva, ainda, espécies de
animais ameaçados de extinção e de um sítio arqueológico de relevante importância para o patrimônio
histórico e cultural de Santa Catarina. Importante ressaltar que 30% do território está coberto por pinheiros
e eucaliptos.
Contudo, a considerável presença de árvores
da espécie Pinus elliottii e Eucalyptus nativas do
hemisfério Norte, dominou a paisagem do Parque
Ambiental, razão de uma política pública do
governo Celso Ramos aplicada no início dos anos
1960, coordenada pelo advogado e ecólogo por
devoção Henrique Berenhauser, experimento teórico
com o objetivo de conter o avanço das dunas sobre a
planície litorânea, mas segundo estudiosos no assunto, o reflorestamento ocasionou uma grande variação
na fauna nativa da restinga e interferiu drasticamente
no ecossistema local e bioma Mata Atlântica.
Em 2014, a então Fundação do Meio Ambiente de
Santa Catarina (FATMA) hoje Instituto do Meio Ambiente (IMA), elaborou um plano de corte de todos
os pinheiros, eucaliptos e casuarinas até 2022 e outro
de manejo para promover a erradicação dessas espécies ali existentes, desde a forma e dimensão do cor-

te, período de adensamento e absorção da palha pelo
solo que possibilitará a recuperação da flora nativa
de forma natural e estimulada, com plantio de mudas cultivadas em viveiros, com destaque a diversas
espécies frutíferas. O dinheiro arrecadado, através de
leilão pela empresa vencedora no corte das espécies,
seria investido na própria Unidade de Conservação
Ambiental. A ideia do Instituto do Meio Ambiente é
expandir o corte destas espécies também para outras
Unidades de Conservação do Estado.
Não obstante, nem todos concordam com o corte, um dos principais críticos é o professor Giorgini
Augusto Venturieri do Departamento de Fitotecnia
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
que considera a devastação do Parque Ambiental um
“prejuízo expressivo aos moradores do Norte da Ilha
e para a indústria madeireira catarinense”, além de
contestar os argumentos de que a floresta dessas espécies devastou a mata nativa da restinga. O estudioso
lamenta o que chama de desperdício dos hectares de
doze experimentos implantados entre as décadas de
1960 e 1970 sendo oito deles envolvendo o teste de 36
progênies de pinheiro americano Pinus elliotti, dois de
16 progênies de Pinus taeda e 3 progênies de Pinus palustris respectivamente. Todos pré-selecionados entre
os melhores existentes na época, nos experimentos da
Universidade e do Serviço Florestal da Flórida e do
Texas (EUA), locais de origem destas espécies.
O cientista afirma que as árvores desses experimentos foram as únicas classificadas como possíveis de
serem obtidas tábuas de primeira qualidade, segundo
estudo encomendado pela autarquia estatal do Meio
Ambiente do Estado à empresa Silviconsult, em 2014.
Em defesa dos pinheiros e eucaliptos, o professor Venturieri apela à expressividade da indústria moveleira
de Santa Catarina, que possui o maior parque industrial exportador do setor no país. Perder uma coleção
de material genético de elite como esta, é um golpe no
poder de competitividade e qualidade dos móveis produzidos em Santa Catarina, lamenta o estudioso.

Falamos sobre como o nosso interior reflete em nosso exterior, mas e o exterior refletindo dentro de nós?
Olhamos como algo superficial? Pois, veja melhor: quando
você coloca uma roupa bonita, arruma seu cabelo, procura fazer
algo diferente ou que lhe faz bem em seu exterior, esse ato não
modifica dentro de você? Você não se sente mais confiante, aumentando sua autoestima?
Isso é uma amostra, que sim, o exterior reflete muito no que
você sente, e como pode mudar a sua vida!
Um exemplo é Joshua Coombes, um barbeiro de Londres,
que pegou seus domingos de folga, para mudar os moradores
de rua (homens ou mulheres). Fez barba e cabelo, modificando
totalmente seu visual! Ele diz que essa mudança traz mais dignidade a eles, além de deixá-los muito mais felizes, incentivando
também numa mudança interna. O que é algo muito positivo!
Tais modificações externas acabam refletindo em seus corações,
trazendo mais esperança em seu cotidiano. Esse ato de Joshua
mostra que isso os motivou a ver luz internamente, é como se
fosse um “click”, um “start”, modificando seu modo de olhar e renovando seu modo de pensar.
A mudança interna reflete externamente, mas às vezes precisamos de um “esforçozinho”, pra entender que devemos nos cuidar com mais carinho, nos abraçar mentalmente e compreender
que nosso externo também é importante, porque faz parte de nós.
Imagina que você olha uma caixa, sente que pode ter algo especial lá dentro, mas a caixa é mal cuidada, e você não sabe se
abre ou não. A dúvida é porque aquela caixa se mostrou desleixada, não trouxe beleza que enchesse seu coração como motivação
para abrir. O superficial pode ser visto com maus olhos (infelizmente), porque somos seres humanos muito visuais. O bonito
nos conforta, nos deixa bem, traz coisas boas. Então, porque não
arrumar essa caixa, e deixá-la mais bonita? Ela era bonita, mas
pode ser mais bonita ainda, você não acha? Essa caixa, somos
nós.
Vamos imaginar outro exemplo, para ilustrar a beleza do externo:
Imagine um desenho em preto e branco. O desenho é bonito, mas se pintá-lo com cores vibrantes, emoldurá-lo, ele vai ficar
muito mais bonito, não? Esse desenho somos nós sendo cuidados, sendo apreciados e emoldurados para mais pessoas verem o
quanto de luz tem em nosso ser.
Todos nós nascemos perfeitos. Perfeitos como a vida escolheu
para nós.
Temos que estar confortáveis e compreender que nosso corpo
é essencial para a nossa vida. Para isso, devemos cuidar dele com
muito amor! Devemos cuidar como se fosse uma planta, a crescer
e evoluir lindamente.
Você deve cuidar de você, para que todos vejam o quão lindo
também é o seu interno.
Sua aparência é o refletor de seus sentimentos - pense nisso!
Seu corpo é seu templo, é sua moradia especial. É necessário
esse carinho com você mesmo, para poder evoluir sempre. Fazer
o melhor por você e pra você.
Cuidar de sua aparência, cuidar de sua saúde física e mental
faz com que a vida flua naturalmente, e só coisas boas voltem a
iluminar seu caminho. Sinta-se bem nessa energia do belo. Sinta-se nessa energia de amor!
No Evangelho segundo o Espiritismo lemos:
“Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma”.

Espiritualidade

Núcleo Espírita Nosso Lar

Centro de Apoio ao Paciente com Câncer
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SOBRE A CRIAÇÃO

A CAMINHO DO
HOMO VIRTUALIS

Adilson Maestri

Escola de MédIuns
http://adilsonmaestri.blogspot.com

Homero Franco

http://maioridadespiritual.blogspot.com/

Cada dia mais as brumas (que também tem a ver com Brumadinho) vão se dissipando para tornar claro o propósito dos
tempos atuais vividos por todos nós. Morreu a Era Obscura do
homo sapiens, que de sapiente teve muito, mas infelizmente
também aplicou o que sabia para criar o seu próprio degredo.
Como é natural em toda passagem de era, os grandes desafios são as contrariedades. Ondas de agressividade e angústia
são os efeitos do desconforto moral que assola a humanidade
como insatisfação e desconfiança ao que se passa.
Os distúrbios morais e as condutas alucinadas tornam-se
efeitos imediatos do vazio existencial que domina o mundo intelectualizado e sob o controle da tecnologia de ponta.
Não se pode duvidar de que as tecnologias surgidas tenham
vindo como ferramentas da aceleração desse processo: notícias
velozes, acesso a tudo o que acontece, um assustador clima de
mortes, feminicídios, pedofilia, exteriorização de ódio ingênuo,
escândalos, visão pessimista de futuro, questionamento dos valores éticos, corrida célere aos prazeres sensuais, hedonistas e
de exibicionismo egóico são sintomas destinados a ocultar os
conflitos que atormentam muita gente.
Na verdade, é do fundo do poço que surge o desejo de elevar-se. E para elevar-se o sapiens precisa se tornar virtualis.
Faz-se necessária uma reflexão em torno do sentido da vida, incluindo o aspecto de nossa imortalidade como seres espirituais.
Os ganhos espirituais dependem das virtudes.
A nenhum ser humano é defensável ignorar a ética platônica, repetida por Cristo sob outros aspectos, a respeito do dever
retamente cumprido, que faculta a consciência de paz e a solidariedade como forma digna de sobrevivência.
Aquele sapiens, que infelizmente se jacta de ter sido o mais
destruidor de seu próprio mundo, agora olha para a destruição
que causou a si mesmo e, querendo ou não aceitar-se como ser
eterno, irá sentir-se atropelado pelas circunstâncias dos novos
tempos a caminho de uma cultura e sabedoria centradas nas
virtudes e não nos vícios.
O desconforto de uma realidade bárbara sacode a alma desejosa de recuperar-se. É assim que podemos interpretar grande parte desse reality show de que fazemos parte querendo ou
não.

Uma das perguntas que mais nos intrigam
é sobre nossa origem. De onde viemos? A
quanto tempo existimos?
Dentro de uma visão simplista defendida
pelas igrejas cristãs, nascemos de um pai e
uma mãe e fomos abençoados por Deus que
nos fez nascer como uma alma eterna, entretanto de duração efêmera diante da eternidade.
Que razão teria um Deus que nos faz viver
uma vida física de tempo irrisório para depois
viver eternamente as consequências dessa efêmera vida?
Nunca estudei teologia, mas precisaria de
um argumento muito sólido para poder admitir tal realidade. Quando me ponho a pensar no assunto, o que me ocorre é algo bem
mais lógico. Se somos eternos, sempre existimos, ou nessa forma atual ou numa forma
prévia que sofreu uma mutação.
Se fomos criados por um Deus, então existíamos na mente desse Deus como uma ideia.
Se habitávamos a mente de Deus, então éramos parte de Deus desde que ele existe, se Ele
é eterno, igualmente o somos.
Quando nos individualizamos? Quando
tomamos consciência de quem somos?
Penso na macieira e suas maçãs vermelhas.
Enquanto no pé, a maçã também é macieira,
assim como suas folhas, seus ramos e suas raízes.
Quando a colhemos passamos a chamá-la
somente de maçã, algo que veio da macieira.
A maçã deixou de ser macieira só porque
foi separada de seu corpo inicial?
Podemos dizer que sim e que não. Sim,

Espaço
reservado
para você

agora ela tem vida própria, não se nutre mais
por meio de seu corpo original e morrerá,
mas carrega em seu interior a semente que recomporá seu corpo original, a macieira, então
não, ela não deixou de ser macieira, apenas
mudou para uma condição exepcional e momentânea enquanto desfaz de sua forma harmônica de fruta madura e se deixa misturar a
terra para renascer, como uma fênix.
E a nova macieria foi criada por quem?
Posso dizer que por Deus por estar o processo contido nas leis universais e imutáveis, leis
que são o próprio Deus em ação.
Isso não se parece conosco? Nos recriando por meio da reprodução sexuada? Sim se
parece, mas também tem a reprodução assexuada, onde um corpo se reproduz sozinho,
como é o caso da estrela-do-mar que se recompõe a partir da separação de uma de suas
partes.
Deus criou a nova estrela, ou a estrela é a
mesma se reproduzindo eternamente? E nós,
independente da forma que somos gerados,
não somos o mesmo Deus se materializando
sucessivamente tabém na forma humana?
Se assim penso, então concluo que somos a
expressão divina em carne e osso eternamente
se expressando em miríade de faces.
E por que não tenho consciência disso?
Com base no raciocío exposto, posso pensar
que é justamente esse o trabalho a ser elaborado com muita atenção durante uma encarnação: tomar consciência da minha divindade.
Isso seria viver em conexão com o Cosmo,
seria crescer espiritualmente, seria me tornar
um com Deus.

Reportagem de Capa
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À GRANDIOSIDADE E
A GENEROSIDADE
DE TODAS AS MÃES

IMAGEM WEB

Por: Mariana Lapolli

Escritora, Pós-doutora em mídias do Conhecimento,
Especialista em Corpo: Dança, Teatro e Performance

Para mim, é difícil falar da experiência da maternidade sem ser em primeira pessoa. Faço um convite para um
exercício por um instante: feche os olhos por alguns segundos e deixe fluir algumas imagens atreladas à palavra
MÃE. Certamente cada pessoa criará seu próprio filme
imaginário, protagonizado pela relação com sua mãe ou
por sua experiência enquanto dona deste papel.
Em meu caso, recebi este título recentemente. Todo o
diálogo sobre o maternar começou com as mudanças em
meu corpo. Parei para prestar mais atenção em mim, em
minha saúde, nos pequenos enjoos, nos sentimentos que
brotavam em sintonia com meu novo ser. Tive que aprender muito em tão velozes quarenta semanas.
Aprendi sobre o parto, sobre escolhas, sobre mudanças, sobre convivência, sobre ser tocada no lado avesso do
meu ventre e sobre o hormônio do amor. Bendita Ocitocina que, na hora certa, veio para promover as contrações
uterinas e estimular a liberação do leite. Não vou me apegar às diferentes maneiras de se chegar ao mundo ou aos
desafios da amamentação. Tem muita informação interessante circulando sobre estes assuntos, basta despertar para
a busca.
Uma vez parida pelo corpo, ou mesmo pelo coração, a
criança entra de forma avassaladora e sensível em nossas
vidas. Vem para mexer com nossas emoções mais profundas, para ressignificar nossa existência e, definitivamente,
nos ensinar um pouco mais sobre o amor. Um amor que,
acredito sim, seja construído pela convivência. Precisamos
estar bem, amparadas e inteiras para viver esta relação de
forma plena.
A romantização da maternidade vem sendo cada vez
mais desmistificada. Ser mãe é um desafio constante. Num
primeiro momento, ocorre uma desconstrução corporal e
emocional que, sem uma rede de apoio, fica difícil encarar.
Além disso, surgem as culpas e muitas opiniões sobre sua
maneira de criar.
Nesta minha recente trajetória com a maternidade,
pude contar com uma rede de mulheres que se deram as
mãos num momento tão delicado e desafiante da natureza
humana. Mulheres fortes, que firmaram um compromisso

com a sororidade, palavra tão em alta na atualidade mas
tão complexa em ser cumprida. Sua definição consiste na
união entre as mulheres, baseada na empatia e na generosidade.
Minha visão é de quem está em pleno olho do puerpério, num momento em que mãe e bebê continuam fundidos num caldo emocional. Neste lugar, estar ao lado de
outras mães que passam pelas mesmas inquietações e por
experiências similares é um verdadeiro acalanto. Também
é reconfortante ter a presença de uma figura paterna ativa,
ainda mais num país com uma quantidade representativa
IMAGEM WEB

de mães solo que se desdobram bravamente para criarem
seus filhos.
Dia destes, me deparei nas redes com duas máximas
que se complementam. Uma delas dizia: “eu era uma mãe
perfeita, até ter filhos”, já a outra declarava: “não existem
mães perfeitas, apenas mães possíveis”. Maternidade real
é compreender que não agiremos com perfeição o tempo
todo. Podemos sim, ir atrás de informações de qualidade
e abrir nossos canais intuitivos para tentar tomar as melhores decisões possíveis de acordo com nossas crenças e
valores. E estas decisões devem ser respeitadas, conforme
reforça a psicoterapeuta Laura Gutman (2017, p. 39):
Sabemos muito pouco quando o que sugerimos não é sustentado por um conhecimento mínimo da história pessoal da mãe. A única pessoa que sabe – sem saber que sabe
– é a mãe. Por isso, a principal contribuição que podemos
lhe dar consiste em ajudá-la a avaliar suas necessidades
e sua intuição, para tomar decisões com respeito à criação de seu bebê. Há milhões de maneiras ótimas de criar
os bebês, tantas quanto há mães no mundo, desde que as
adotem com total sinceridade em relação a elas próprias.
Para tal é indispensável se comprometer em um árduo e
corajoso trabalho de indagação e introspecção pessoal.

Assim, é preciso silêncio e tempo para que uma mãe
atravesse o processo maternal. A exigência para que a mulher retome rapidamente ao seu corpo, bem como à sua
vida social e profissional tal qual era antes da gravidez

Núcleo Espírita Nosso Lar

Centro de Apoio ao Paciente com Câncer

deveria permanecer em suspensão para que lentamente
tudo vá se encaixando, em uma perspectiva totalmente
transformada pela presença de um novo ser. Afinal, toda
mãe carrega em seus braços alguém capaz de edificar um
mundo melhor.
Para mim, a responsabilidade de ser mãe, veio acompanhada de uma nova consciência de meu papel de filha.
Pensei nos cansaços dos meus pais ao acordarem nas madrugadas para me atender, no empenho de minha mãe
para me amamentar, no desafio de criar duas crianças com
pouca diferença de idade e tantas outras coisas comuns a
muita gente nesta chegada de uma nova existência.
Sei que muita coisa vem pela frente. Coisas que ainda
só posso discorrer da perspectiva de quem tem uma mãe
que ofereceu o seu melhor para estabelecer um vínculo
completamente entrelaçado pelo amor. Sou grata por tudo
que sou e tudo que aprendi com ela. Reconheço que o meu
jeito de ser mãe percorre as avenidas da vida em que caminhei de mãos dadas com minha própria mãe. E junto com
a gente tem inúmeras gerações de mulheres que, de certo
modo, nos carregaram no colo até aqui.
Todos os pensamentos organizados nestas páginas foram elaborados sobre o pretexto do DIA DAS MÃES. Então, minha proposta e desejo é que, neste dia, possamos
reconhecer a grandiosidade e a generosidade de todas as
mães que ao longo de nossa história fizeram o que lhes era
possível para que estejamos aqui. E que no abraço de uma
mulher, seja ela quem for, a gente possa despertar para esta
energia materna, geradora da vida e do amor.

DE MÃE
IMAGEM WEB

Conceição Evaristo

O cuidado de minha poesia
aprendi foi de mãe,
mulher de pôr reparo nas coisas,
e de assuntar a vida.

REFERÊNCIA
GUTMAN, Laura. A maternidade e o encontro com a própria sombra. Rio de Janeiro: BestSeller, 2017.
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A brandura de minha fala
na violência de meus ditos
ganhei de mãe,
mulher prenhe de dizeres,
fecundados na boca do mundo.
Foi de mãe todo o meu tesouro
veio dela todo o meu ganho
mulher sapiência, yabá,
do fogo tirava água
do pranto criava consolo.
Foi de mãe esse meio riso
dado para esconder
alegria inteira
e essa fé desconfiada,
pois, quando se anda descalço
cada dedo olha a estrada.
Foi mãe que me descegou
para os cantos milagreiros da vida
apontando-me o fogo disfarçado
em cinzas e a agulha do
tempo movendo no palheiro.
Foi mãe que me fez sentir
as flores amassadas
debaixo das pedras
os corpos vazios
rente às calçadas
e me ensinou,
insisto, foi ela
a fazer da palavra
artifício
arte e ofício
do meu canto
da minha fala.

Terapia
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PARA NÃO ME
PERDER DE MIM

IMAGEM WEB

Equipe do PRIS
Até muito pouco tempo, falar das minhas relações com a minha
alma parecia algo estúpido, no mínimo estranho. E o que é pior:
tratávamos da alma como se ela fosse uma segunda pessoa, eu e ela.
Mas, as práticas espirituais trazidas para os currículos psicológicos acabaram por reconhecer que ela, a alma, não é apenas uma
comigo, como na verdade, ela sou eu presentemente, realizando
uma experiência humana, através deste corpo finito, que deixarei
no instante em que ele deixar de ser interessante para a minha atual
experiência. Então, como se vê, agora, o ele passa o ser o corpo,
uma vez que eu me entendo ser uma alma.
E agora, então já podemos analisar os instrumentos com as
quais a alma se relaciona com o biológico corporal: os chakras.
Como somos muito mais energia e água que tecidos sólidos,
não temos apenas os sete chakras que nos ensinam existir. Temos
muitos outros, embora secundários, porém de muita importância.
Os principais são os sete redemoinhos, vórtices, minigaláxias de
energia localizadas nas principais áreas de nosso organismo e ligadíssimos aos nadis, que são meridianos que conduzem as energias de alto abaixo do corpo, passando pela coluna vertebral, que é,
como se sabe, a linha mestra que distribui os comandos para tudo
que fazemos sob o comando da mente.
Toda essa descrição de chakras principais, secundários e nadis
estão muito mais a serviço da nossa alma do que propriamente do
corpo biológico. Claro, o biológico é o espelho dessa outra parafernália conhecida como sistema nervoso abastecido pelo sistema
energético.
Se você conhece o que se passa numa rede elétrica, o sistema
nervoso são os fios que levam e trazem as vibrações. Interrompe-se
um cabo desses e a energia de comando não chega aonde deveria
chegar. É assim que acontece a paraplegia, a interrupção das funções motoras de um dedo, braço, perna etc.
Falamos que o corpo é o espelho, a ressonância, a consequência visível dos processos energéticos de suas fontes: a fonte própria
que é alimentada pelos açúcares que se unem ao oxigênio e geram
energia motora, humana, animal; e a fonte cósmica que inunda o
universo e da qual temos pouquíssimas informações.
Quando somos produtores e moduladores de energia limpa,
divina, humana, temos disposição para o bem e queremos distância do mal, através da alegria benigna, das vibrações conexas com
o amor, com Deus. Quando somos produtores e moduladores de
energia suja, também chamada de satânica, temos disposição para
o mal, alegria maléfica, vibrações conexas com sentimentos menores, próximas dos adversários, dos acusadores, dos causadores de
culpas, à beira do buraco negro que chupa as energias.
Quando isso ocorre, se chama desequilíbrio em relação à essência, as pessoas entram em crise (buraco negro) por terem obstruído
as ligações com a matriz da vida. As causas geralmente são pensamentos recorrentes negativos, depressão, raiva, solidão, mágoa,
frustração, decepção, traição, incapacidade de perdoar e de pedir
perdão, impotência frente ao inusitado.
Esses estados negativos de vibração chamam tristeza, desentendimento, acidente, discussão, agressão, e evoluem para diagnósticos de difícil cura, numa sinalização macabra de que a alma está se
preparando para abandonar o corpo.

REFERÊNCIAS
energiasagnificadas.blogspot.com.br
www.felizcomvoce.com.br/alinhamento-dos-7-chakras

A IMPORTÂNCIA DO SILÊNCIO
Carlos Augusto Maia da Silva
Silêncio é atitude necessária e importante em nossas vidas. Entendido como a ausência ou cessação de
barulho, ruído ou inquietação, o silêncio promove a
paz de espírito.
O barulho excessivo, gradativamente, causa déficit de atenção e estresse no indivíduo, que, sem se dar
conta, vai ficando cada vez mais irritadiço. Pequenos
gestos denotam o descontrole emocional à medida que
o grau de estresse vai aumentando. Como decorrência,
enfermidades podem surgir, sinalizando que o corpo
precisa de descanso e recuperação.
A vertiginosa velocidade com que tudo acontece,
na atualidade, também pode ser motivo para o desassossego, conduzindo ao desequilíbrio psíquico, caso
providências preventivas não sejam adotadas.
A experiência física é repleta de provas e expiações
que apontam nossas grandes necessidades e, ainda, os
parcos merecimentos que temos diante da Lei Divina.
Há situações das quais não podemos escapar, por injunções cármicas, que prescindem da nossa vontade.
A maioria dos tormentos, entretanto, conforme nos
ensina O Evangelho segundo o Espiritismo, é causada
por nós mesmos, seja por negligência, ignorância ou
insensatez.
Cada vez mais comum tem sido a inquietação íntima que produz mal-estar, insatisfação, vazio existencial, depressão, obsessão…
Os trabalhadores do Cristo, ao longo do tempo,
foram convocados à prestação do testemunho pessoal,
cujo início, invariavelmente, ocorria pela busca e permanência temporária no “deserto”. Era a solidão íntima propiciadora da realização de uma viagem interior
de autodescobrimento, quando o discípulo revisitava
as fraquezas e fortalezas guardadas nos refolhos de seu
coração. Todos os que atravessaram esses caminhos
não o fizeram sem dor, abençoada companheira dos
momentos árduos de aprendizado, mas que burilam o
Espírito em sua trajetória evolutiva, preparando-o para
novos desafios.
Hoje, apesar das mudanças provocadas pelo tempo, muita coisa continua como era antes. Sobretudo
as nossas necessidades, que prosseguem solicitando
atendimento. Na intimidade do ser, no ambiente doméstico, na convivência social e no desenvolvimento

das atividades espirituais, busquemos o silêncio ativo
que nos faculta a sintonia com os Planos Superiores
da Vida Imortal. Ante as contrariedades das relações
humanas, recorramos à salutar advertência de Meimei, pela abençoada psicografia de Chico Xavier: “O
silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o
tempo”. Recordemos, também, da conhecida definição
inscrita comumente nos centros espíritas, em seus salões de palestras públicas ou de reuniões mediúnicas,
“silêncio é prece”.
Quando aprendemos a controlar nossos pensamentos, nossa vida muda, começamos a vislumbrar
coisas que até então não nos apercebíamos, passamos
a ter mais calma para resolver problemas e paciência
para conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Consequentemente, ao nos encontrarmos em
situações difíceis, as coisas começam a fluir mais calmamente, tudo a seu tempo.
Só o silêncio preserva a sabedoria, quando somos
ameaçados, criticados, injustiçados. No entanto, as
pessoas estão perdendo o prazer de silenciar, de se interiorizar, refletir, meditar. Decepções fazem parte do
cardápio das melhores relações. O silêncio e a tolerância são as armas de quem pensa, a reação instintiva é a
arma de quem não pensa. Sabedoria e tolerância não se
aprendem nos bancos de uma escola, mas no traçado
da existência.
Temos que nos preparar e estar prontos para praticar a meditação, aprendendo a aquietar nossos pensamentos e calar nossa mente. A meditação é um caminho, não uma ferramenta. Não se pode desligar a
meditação [ou atenção plena] da forma como se fala,
se pensa, se age, se ganha a vida, da forma como se
cultiva a mente ou se consome.
Através da meditação, é possível desenvolver uma
melhor ligação com o próprio corpo, com as emoções
e com os pensamentos. Mas vai além disso: “dá sentido
à vida”. Mais do que um conjunto de competências, é
um estilo de vida. É uma nova vida de paz e de grande
harmonia, com as energias que estão ao nosso redor.
No silêncio, conseguimos sentir essas energia e ver
qual delas é benéfica para nós, com isso, poderemos
captá-las e colocá-las a nossa disposição.
Eu já pratico o silêncio e a meditação e você?
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Esse demonstrativo tem a finalidade de informar toda a arrecadação e custeio
do Núcleo Espírita Nosso Lar e Centro de Apoio ao Paciente com Câncer.

Demonstrativo
Financeiro
Demonstrativo
financeiro
Valores referente
dias 01/04/2019aa 30/04/2019
30/04/2019
Valores referentes
aos diasaos01/04/2019
INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO

131.441,32

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS
Arrecadação via Celesc
Mensalidades de voluntários
Doações na Conta Corrente
Doações realizadas internamente
Anúncio Jornal
Contribuição cópias xerox
Venda de materiais na secretaria
Aluguel do espaço para cafeteria
Arrecadação Café Escola de Médiuns

131.441,32
31.871,78
38.473,82
34.810,17
8.265,00
4.067,00
543,55
11.117,00
1.000,00
1.293,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS
Valor utilizado da Reserva Financeira

131.441,32
154.671,57
23.230,25

NOTAS EXPLICATIVAS

Esse relatório tem a finalidade de demonstrar a
ORIGEM e DESTINAÇÃO dos recursos
arrecadados no período

Tendo em vista que o valor arrecadado no período foi
insuficiente, houve necessidade de utilizar recursos de nossa reserva
financeira no valor de R$ 23.230,25

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO

154.671,57

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS
Folha de pagamento
Vale transporte
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv
DARF
GPS (Guia da Previdência Social)
ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA E SANEAMENTO
Casan
Tratamento de esgoto
TELEFONE E INTERNET
Telefone fixo
Telefone móvel
Internet
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL
LAVANDERIA CAPC/NENL
SEGURANÇA ELETRÔNICA
Segurança eletrônica
Manutenção de equipamento de segurança
DESPESAS COM VEÍCULOS
Combustível
Documentos, licenciamentos, seguros
Manutenção, reparos e acessórios de veículos
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES
LABORATÓRIO
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)
Embalagens
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)
Oxigênio
Gás
Administração do Laboratório
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Aquisição de material para a secretaria
Equipamentos para uso administrativo
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)
Aquisição materiais para revenda na secretaria
Tonner
ADM CAPC
DESPESAS DE INFORMÁTICA
Manutenção de equipamentos
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Informativo Impresso
Domínio da web
TARIFAS BANCÁRIAS

64.356,77
44.041,80
192,00
3.610,27
506,30
16.006,40
8.031,02
2.252,69
1.491,83
760,86
3.044,28
693,02
1.651,36
699,90
8.070,08
4.273,59
3.789,20
793,48
463,48
330,00
3.859,78
1.974,26
1.490,52
395,00
24.273,35
11.891,61
2.415,00
3.274,09
821,25
3.341,27
300,00
1.240,00
500,00
2.515,00
14.301,58
625,00
1.251,90
453,31
11.191,37
180,00
600,00
500,00
500,00
2.449,00
1.900,00
549,00
270,14

MÃE
--

Helena Beatriz de Araújo Dias
Você é símbolo de ternura
Que aos filhos dá a luz,
Tem na essência a alma pura
É abençoada pelo Mestre Jesus.
Mãe
Que no ventre carrega o dom da vida
Que abre as portas para o universo,
Que é pelos filhos tão querida
Cantada em música, prosa e verso.
Mãe
É uma flor a desabrochar
Sempre com carinho e dedicação,
Veios ao mundo para amar
E merecer dos filhos a gratidão.
Mãe
Se estiver aqui entre nós
Ou entre os anjos de luz,
Escute o nosso coração e a nossa voz
E seja abençoada pelo Senhor Jesus.
Mãe
Que Deus em sua infinita bondade
E em sua nobre sabedoria,
Lhe proporcione sempre felicidade
E momentos de intensa alegria

Dicas e Entretenimento
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CD
UM BARZINHO
UM VIOLÃO –
EDIÇÃO ESPECIAL
Paulo Roberto da Purificação
Cantoterapia Sol Maior

Um Barzinho um violão é um projeto que reúne
os grandes nomes da música popular brasileira em
apresentações especiais.
Este CD traz os 20 momentos mais espetaculares
dos três primeiros álbuns, com participações de Ivete
Sangalo, Ed Motta, Jorge Vercilo, Alcione, Ivan Lins
e muito mais, interpretando músicas conhecidas por
serem cantadas em barzinhos acompanhados pelo
som apenas de um violão.
Vale apena conferir.

FILME

LIVRO
O CAVALEIRO PRESO
NA ARMADURA
Uma fábula para quem
busca a Trilha da Verdade
Robert Fisher
Editora Record, 2006
Lizete Wood Almeida Souto
Terapia do Livro
O Cavaleiro Preso na Armadura não
é apenas uma fábula, é um relato do que
acontece na vida de muitas pessoas.
Através da história de um cavaleiro
corajoso e sempre pronto para qualquer
batalha, o autor Robert Fisher nos leva a
refletir sobre como temos dificuldade de
mostrar exatamente quem somos.
Ao longo da história o cavaleiro se vê
preso na armadura e não consegue retirá-la, e parte então em busca da solução
para se livrar da armadura.
No desenrolar dos capítulos, o autor
mostra a caminhada do cavaleiro preso
na armadura através da trilha da verdade, aonde ele vai à busca do autoconhecimento, reencontra sentimentos e deixa
para trás o medo.
O mundo moderno tem deixado
muitos cavaleiros presos na armadura
por causa dos compromissos e responsabilidades do dia a dia.
Na verdade, todos nós possuímos
um cavaleiro preso na armadura dentro

A EDUCAÇÃO SALVARÁ O MUNDO

de nós. Passamos metade da vida construindo a armadura e a outra metade, se
assim for nossa escolha, desconstruindo-a, em um processo quase sem fim, pois
parece que a meta nunca é alcançada.
As relações interpessoais promovem
um atrito, que serve de estímulo necessário à desestruturação, à dissociação neurótica. O sofrimento sensibiliza o ego, que
toma consciência das imagens simbólicas
oriundas do inconsciente, que apontam
a direção que deve ser seguida, pois o
‘si-mesmo’ nos habita e precisa ser recolhido e compreendido, o que demanda o
envolvimento e o relacionamento com a
totalidade, onde tudo acontece.
Boa leitura.

Sob a direção de Chiwetel Ejiofor,
com Maxwell Simba, Chiwetel Ejiofor, Aïssa Maïga, entre outros, no elenco,
o filme conta a história de um jovem de
Malawi que, cansado de assistir todos os
colegas de seu vilarejo passando por dificuldades e, sempre se esforçando para
adquirir conhecimentos cada vez mais
diversificados, começa a desenvolver
uma inovadora turbina de vento.
William Kamkwamba (Maxwell Sim-

ba) foi um garoto inteligentíssimo, autodidata, que descobriu um método de
criar energia eólica no meio das terras
secas do Malawi, de modo a garantir a
irrigação das colheitas e a sobrevivência de uma população faminta.
O diretor Chiwetel Ejiofor faz deste
caso real um exemplo sobre a importância dos estudos, da ecologia, de políticas humanitárias e do senso de comunidade.
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DIANTE DE MIM
(Geraldo Eustáquio de Souza)
Diante de mim
Tendo eu mesmo por testemunha
E sob pena de perder o respeito por minha
própria palavra
Eu me comprometo a buscar e defender
qualidade de vida
Em tudo o que eu faço e em todos os lugares
que eu esteja
E me comprometo a estar presente aqui e
agora
A despeito do prazer ou dor que este
momento me traz
Fazendo a parte que me cabe do melhor
modo que eu sei
Sem me queixar do mundo nem culpar os
outros
Por meus acertos e fracassos
Mas antes me aceitando limitado imperfeito e
humano
Mesmo que tudo recomende o contrário
Eu me comprometo a amar, confiar, ter
esperança
Sem quaisquer limites nem condições
E embora eu só possa fazer pequeno
Eu me comprometo a pensar grande
E a me preparar com disciplina e coragem
Para os ideais que ainda espero e vou alcançar
Sabendo que tudo começa simples e singelo
De corpo cabeça e coração
Eu me comprometo crescer muito e sempre
De todos os modos possíveis
De todos os jeitos sonhados
Até que a vida me considere apto para a
morte.

INTELIGÊNCIA SOCIAL
construindo harmonia
nas relações interpessoais
Édis Mafra Lapolli
Terapia do Livro

Na sociedade atual, necessitamos trazer à tona nossa sabedoria para melhor
sintonizar o mundo e nossa relação com
ele, possibilitando assim, cada vez mais,
construir qualidade e harmonia nas relações interpessoais.
A qualidade e a harmonia das relações interpessoais, de
acordo com a sabedoria do ser humano, apresentam-se em três
faces da natureza, que são os pilares do ser humano: corpo,
mente e espírito. Portanto, é necessário compreender a importância desses três pilares e ter o desejo de desenvolver o crescimento contínuo em cada um deles.
Todos nós somos formados por comportamentos, pois o
nosso corpo foi criado para nos movimentar, nossa mente para
controlar os nossos pensamentos e nossas emoções e o espírito, voltado ao autoconhecimento, levando as nossas atitudes e
forma de caminhar na vida.
Hill (2013) diz que a maioria das pessoas não reconhece o
fato de que quando melhora a sua habilidade de relacionamento, melhora a qualidade de vida. E a qualidade de vida e bem-estar é uma busca constante para todo ser humano.
Já em 2006, Goleman falava da importância que a inteligência social tem para o ser humano e a sociedade em geral.
Afirmando que ela se divide em duas categorias amplas: a
consciência social, que é definida como nos sentimos em relação aos outros e que, por meio dela, desenvolvemos a empatia,
a sintonia e a cognição social, e a facilidade social, que é designada ao que fazemos de posse dessa consciência, desenvolvendo nossa apresentação pessoal e as nossas preocupações.
Assim, uma nova visão de mundo se faz necessária para

um melhor desempenho, buscando acompanhar a complexidade do dia-a-dia com presteza e eficiência. Essa visão emerge
para o desenvolvimento de habilidades sociais, essenciais para
uma boa inteligência emocional, na busca por equilíbrio social no conviver com o outro, com empatia e compreensão das
emoções do outro, capaz de superar as diferenças e ir além das
expectativas, com sabedoria.
Cada pessoa tem a sua forma de perceber, onde a interpretação depende de sua experiência, inteligência e atenção, correspondendo ao seu mundo vivencial, ao seu conhecimento e
pelas conexões: corpo, mente e espírito, que são essenciais para
o sucesso, para a construção de uma sociedade equilibrada,
generosa e transformadora, pois a liberdade humana, encontrada pelo próprio ser humano no cultivo das suas próprias
condições, abre fronteiras para o conhecimento, a criatividade
e a inovação.
É fundamental para o ser humano ser capaz de exercer a
inteligência social, pois no momento que cada pessoa compreende e percebe sua individualidade e o comportamento
do outro em uma relação, então, é construído um ambiente
saudável, harmonioso e, consequentemente, o melhor do indivíduo torna-se latente.
Neste contexto, podemos perceber a importância de que
“Pequenas Resoluções em nossos comportamentos podem
nos levar a grandes mudanças em nossas vidas”.
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MULHERES PRECISAM SE
REDESCOBRIR APÓS A MATERNIDADE
IMAGEM WEB

Ticiana Texeira, especialista em comunicação e coach de autodesenvolvimento, explicou em entrevista ao Informativo Nosso Lar,
porque a maternidade não pode ser vista como um obstáculo,
mas sim como um importante propulsor no desenvolvimento
profissional. Confira!
Por Uiara Sousa Zilli

Jornalista - MTb/SC 02178JP

De que forma a maternidade pode ser um impulso na vida
profissional da mulher?
A maternidade, sem dúvidas,
traz perguntas que antes a mulher
não percebia. Ela passa a pensar
na qualidade de vida, nas habilidades que ela usa no trabalho, nas
habilidades que ela descobriu a
par da maternidade, no ritmo que
está levando a sua vida. Às vezes,
a mulher percebe que gosta do
trabalho, mas não das relações,
ou do ambiente muito competitivo. Ela pode até voltar para a
mesma empresa, mas com outros
objetivos. Ser mãe a obriga a sair
da rotina, pelo menos por um
tempo, e isso faz com que ela veja
a profissão com mais clareza.
A mulher que se vê nessa posição deve largar tudo e começar
do zero?
Nessa fase, a mulher deve ter
em mente o recomeçar. Abraçar
essa nova fase e entender que um
novo papel está surgindo em sua
vida, e que os outros papéis precisam estar bem separados para
que esse equilíbrio aconteça.
Isso não significa, necessariamente, largar o emprego após
uma gestação, mas talvez pensar
em pequenos ajustes na rotina,
no ritmo de trabalho, no tempo
ou na organização para poder
dar conta de todas as tarefas e
melhorar a qualidade profissional e, consequentemente, a qua-

lidade de vida.
Muitas mulheres decidem
empreender depois de virarem
mães. Quais áreas você indicaria
e quais são as mais buscadas pelas mães?
Logo após a gestação, as mulheres se envolvem em atividades
relacionadas às crianças. Vemos
muitas revendas de roupas de
crianças, brechós ou até artesanato de peças infantis. Elas percebem serviços e produtos que
faltam a elas e empreendem, e até
se acham mais capazes porque,
afinal, elas são mães. A sugestão
nessa fase é empreender onde a
mulher se sente com mais vontade de atuar, aproveitando esta
nova fase e abrindo realmente espaço para o novo.
Antes de empreender, o que
pode ajudar a tomar a decisão?
Converse com outras mulheres, e aqui vai uma dica importante, de preferência procurar por
mulheres que já passaram pela
mesma situação e que já tiveram
os resultados desta transição de
fase. A procura por referências
nesta fase ou em qualquer fase da
vida é muito importante. Buscar
por quem já passou pela situação
que estamos passando e que teve
resultados positivos é o que vai
garantir a direção certa.
Quais são as perguntas certas?
A primeira de todas as perguntas deve ser: O que realmente me
faz feliz? A beleza de todo novo
ciclo está em termos a oportuni-

dade de sermos sinceras com nós
mesmas. A mulher deve elencar
o que é prioridade para ela nesta
nova fase, seja tempo de qualidade, flexibilidade de horários, estabilidade financeira, trabalhar em
um ambiente agradável.
Qual é o tempo mais adequado para a mulher fazer essas
perguntas?
Quando ela sentir a necessidade. Tem mães que não completaram nem quatro meses de licença
e querem voltar ao trabalho, outras que separam um ano e acham
pouco. Quando a mulher começar a sentir que algo está faltando,
é importante parar para pensar.
Nessa fase, o mais importante é
respeitar o seu ritmo e seguir o
seu fluxo.
E o que você deixaria como
mensagem para as nossas mamães leitoras e àquelas que estão
pensando em “assumir” este papel?
Atendendo várias mulheres
que vivenciam a maternidade,
percebi que nada lhes trouxe

mais autoconhecimento do que
o fato de terem se tornado mães.
Em seus relatos, há sempre um
novo olhar, um encontro com as
suas verdades, com seus medos,
sonhos e esse existir como mãe,
tão único, tão motivador. São
processos que as tornam mais
conscientes e, ironicamente, por
vezes, mais frágeis. Toda essa
complexidade sobre cuidar de
outro ser humano, de gerar, dar
à luz, amamentar e ainda se responsabilizar e assumir a educação de forma integral deste novo
ser, para o resto da vida é desafiador e assustador ao mesmo
tempo. Cabe a cada mulher encontrar o seu melhor jeito de desempenhar este papel. Não existe
um livro de receitas de como ser
mãe, não somo seres iguais, cada
uma de nós tem suas peculiaridades; então por que com as mães
seria diferente? Ser mãe é aceitar
diariamente essa missão. Quando você acha que está entrando
no ritmo, vem a febre, a virose e
tudo fica em standby novamente.

Ser Mãe é aprender a recalcular a
“rota”, a aproveitar cada instante
e todo momento. É se reinventar.
Poderia ficar horas descrevendo
os dilemas de ser mãe, por isso
acredito que todo dia é dia das
mães. Não tem pausa na forma
de existirem no mundo, mas
tem pausa repentina nas rotinas
e sonhos. Esse constante ir e vir,
se perder e se achar, constrói, reconstrói e ensina a viver os dilemas de ser mãe.
A todas as mães, meu desejo
de um dia a dia que você possa viver cada momento com seu filho
de maneira única, respeitando
cada fase deste ciclo, entendendo
o seu ritmo, sua forma de ser e,
principalmente, aceitar que esse
ser não precisa de nada mais além
do que você é. Um filho vem para
nos ensinar que não precisamos
ser perfeitos, mas sim feitos de
amor. É o amor que cura, que cuida, que ensina, que aprende, que
transforma. É de amor que devemos viver todos os dias, principalmente de amor próprio.

Espaço reservado
para você
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O CARMA E O SEU RESGATE
Elementos Doutrinários

Irmão Savas
(Mentor do Núcleo Espírita Nosso Lar)

Jaime João Regis
Equipe Filosófica

Presenciamos, todos os dias, imagens de
sofrimento. Pessoas de diferentes condições
sociais e níveis culturais envoltas em dores,
pesados encargos, doenças e padecimentos
diversos. É o cotidiano da vida. E frequentemente ouvimos alguém dizer ou associar
a situação de sofrimento, com o resgate do
correspondente carma, entendendo que a dor
enfrentada é a forma de pagamento. Mas, será
realmente assim, a dor como moeda de pagamento?
Primeiramente, devemos ter bem claro
o que vem a ser o carma. O carma é o resultado da lei de ação e reação, a curto, médio
e longo prazos. É a somatória dos efeitos de
tudo quanto produzimos, gerando unidades
de bom carma ou unidades de mau carma. E
como tudo o que foi desarmonizado deverá
ser rearmonizado, na mesma proporção da
influência produzida, como resultado da própria lei de ação e reação, que faz com que tudo
seja recolocado nos devidos lugares, restabelecendo a ordem e a harmonia, vivenciamos,
como espíritos ainda imperfeitos, nossos processos de resgate.
Voltando à questão colocada, será somente o sofrimento a forma de pagamento,
a única possibilitada pelo poder divino, cuja
essência é amor e bondade? Em assim sendo,
não estaríamos voltando à ideia de um Deus
vingador e punitivo?
Edgar Armond trata desta questão, referindo-se às quatro etapas do resgate cármico:
o reconhecimento, a identificação, a aquiescência e o pagamento. O reconhecimento,
ou a primeira etapa, é o processo que leva o
ser à compreensão de que é um devedor, de
que tem dívidas a saldar, harmonias a serem
restabelecidas. Porém, como conscientizar-se
disso? Chegando ao entendimento da existência de fato da grande lei de ação e reação.
De que nós somos herdeiros de nós mesmos,
de que os enfrentamentos, as dificuldades, as
dores pelas quais passamos são instrumentos

FALANDO SOBRE O PERDÃO

indicadores, como efeitos, de causas por nós
mesmos geradas e que nos mostram o que temos a superar, para restabelecer o equilíbrio.
Muito bem! E uma vez chegado a este entendimento, como saber o valor da dívida, o
quanto a ser resgatado, ou rearmonizado? O
volume do sofrimento enfrentado é o indicador, o revelador, na correspondente medida,
do quanto se tem a consertar. O “A CADA
UM, SEGUNDO AS SUAS OBRAS”, também
aqui, e, sobretudo, é correspondente.
Neste ponto, estabelece-se o momento crítico. Ou o ser não aceita a evidência e se revolta contra tudo e contra todos, inclusive Deus,
lastimando aquilo que classifica ainda como
má sorte, azar, fatalidade, injustiça, mantendo-se numa atitude de rebeldia ante a grande
lei e agravando ainda mais a sua situação, ou
resigna-se, pelo entendimento e consciência
alcançados, frutos produzidos pela reflexão
sobre si mesmo no vivenciar da experiência
dolorosa, e concorda em reformular-se, em
transformar-se em alguém melhor, modificando-se por uma nova forma de pensar e de
agir. A vida está repleta desses dois exemplos
de comportamentos diante da dor. No primeiro caso, não houve ainda, propriamente,
nenhum resgate. Quantos, mesmo enfrentando uma severa e dolorosa experiência, continuam no mesmo procedimento em relação ao
mundo. No segundo caso, houve a transposição para a terceira etapa - a aquiescência, conforme o pensamento de Edgar Armond. Pelo
seu autorreconhecimento e resignação, o ser
aceita a experiência. Na quarta etapa, a transformação demonstrada e verdadeiramente
produzida em si, vendo tudo com bondade,
assumindo concretamente uma conduta generosa para com todos, reafirmando sua confiança e gratidão ao poder divino, constitui
o início do pagamento ou do efetivo resgate,
cuja moeda é o amor! O amor - saneador de
todos os males, a cura para todas as dores, a
paga para todas as dívidas!

Desde a mais tenra idade ouvimos falar de perdão, ocasiões em que somos doutrinados a fazer uso do mesmo, se por ventura tenhamos sido ofendidos.
Crescemos ouvindo a importância do perdão no convívio social religioso e passamos aos nossos filhos idênticas recomendações. A mensagem cristã não economiza
palavras para falar sobre o perdão e da sua importância em nossas vidas, de tal forma
que se transformou numa crença religiosa, num dogma, contudo, sem a verdadeira
prática da caridade. Definindo o que seja perdão, podemos dizer que é um processo
mental ou espiritual capaz de diluir o sentimento de ressentimento ou raiva contra
outra pessoa, face uma ofensa recebida, fazendo cessar o desejo de castigo ou vingança.
Observamos que o ato perdoar nem sempre vem acompanhado da compaixão
sincera, tendo se tornado uma obrigação que passa a ser exibida por quem “aparentemente” perdoa. Nesses casos, a essência da mensagem de Jesus sobre o ato de perdoar
passa despercebida, e na grande maioria o perdão concedido não possui o exercício
do amor e nem da compaixão. Cada vez que pronunciamos a prece que Jesus nos
ensinou, pedimos perdão por nossas falhas, afirmando que perdoaremos do mesmo
modo nossos ofensores. Será que concedemos o perdão da mesma forma que queremos ser perdoados? Queremos receber o perdão de outrem de forma plena, onde
o coração tenha participado, cheio da compaixão. Mas, quando é chegada a hora em
que devemos perdoar, muitas vezes só exercemos o perdão por palavras, enquanto
que nosso coração mantém o rancor. Perdoamos condicionalmente, fazendo exigências, ou exibindo ao mundo nossa generosidade para nos enaltecer ou alimentar nossa vaidade.
Só aquele que aprendeu a amar sabe perdoar. O perdão genuíno, incondicional,
generoso que se processa em nosso interior é o perdão pregado pelo Mestre Jesus. O
perdão sincero que esquece totalmente o ato ou atitude do perdoado e suas ofensas
brota do coração e preserva o amor próprio do ofensor, evitando sua humilhação. Há
aqueles que entendem que o perdão traduz fraqueza, vez que não atingiram a compreensão de que aquele que perdoa possui uma força interior imensa. O ato de perdoar com o coração é concedido sem qualquer expectativa de compensação, podendo, inclusive ocorrer sem que o perdoado tome conhecimento. Muitas vezes o perdão
é concedido à uma pessoa que não pertence mais à este mundo ou que mora em lugar
longínquo e que nunca mais terá contato com aquele que lhe concede o perdão.
Enquanto não perdoamos, continuamos alugando nosso sagrado interior aos
inquilinos do ódio, da raiva, da culpa e da mágoa. Nossa casa interior encontra-se
maculada por esses venenos que impedem o florescer do verdadeiro amor. Quem
odeia não sabe vislumbrar o ponto de vista alheio. Se nos situarmos no ponto de vista
alheio, aprenderemos a perdoar e conseqüentemente a amar. Porém, se não somos
capazes de perdoar, não sabemos amar.
A religião, de modo geral, prega o perdão. Passamos, muitas vezes a exercer o
perdão de forma automática. Perdão automático não é perdão, pois, o ressentimento
continua inquilino do coração, sufocado, reprimido. É o famoso “eu” orgulhoso e
obstinado. Enquanto o “eu” não for eliminado através da compreensão, não se torna
possível perdoar de verdade. Perdoar na verdadeira acepção da palavra, nos moldes
ditados pelo Mestre Jesus, implica em fazer o despejo do inquilino, eliminar o “eu” do
ressentimento, da raiva, do desejo de revanchismo que habita nosso interior.
Abrindo espaço em nosso interior, deixamos de perder nossas energias gastas ao
alimentar as feridas do passado. Mais do que uma regra religiosa, o perdão é uma
atitude inteligente que nos liberta, que abre a porta e as janelas da alma, permitindo-nos viver bem, com caminhos livres, abertos para a felicidade.
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