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O PIRILAMPO

***www.fraterna.org.br ***
ELEITA A NOVA DIRETORIA EXECUTIVA
DA SOCIEDADE FRATERNA DE ESTUDOS ESPÍRITAS

Foto: Departamento de Divulgação

No dia 29 de maio de 2011, Domingo, a Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas
renovou sua Diretoria Executiva. A eleição para a nova Diretoria Executiva, Conselho
Deliberativo, Conselheiros e Suplentes tem a duração de 3 anos. Os novos
empossados, sobretudo a Diretoria Executiva, tem a agora a responsabilidade de
conduzirem a Fraterna em seus trabalhos doutrinários e administrativos. Desejamos
a todos sucesso e mãos a obra! O evento teve a participação de 70 pessoas
aproximadamente. O presidente eleito Ruy proferiu um pequeno discurso de posse
que transcrevemos abaixo.
DISCURSO DE POSSE
 Agradecer pela confiança do C.D. , diretores e
trabalhadores pela minha escolha para presidir a
Casa nos próximos 3 anos; Agradecer a todos
os diretores que fizeram parte dessa gestão, pelo
comprometimento, dedicação, ausência em suas
residências e pelas realizações nesses 3 anos; 
A diretoria é uma exigência legal e burocrática, que
numa escala de importância está em segundo
lugar;  Sendo assim, o mais importante dentro
de uma Casa religiosa e assistencial é o trabalho
realizado pelos voluntários nas diversas
atividades. A sua continuidade depende
disso; P o r t a n t o , a C a s a n e c e s s i t a
fundamentalmente da participação dos
trabalhadores em todos os seus trabalhos; 
Gostaríamos de convidar à todos os
trabalhadores, alunos, freqüentadores e
simpatizantes a elaborarmos em conjunto , um
processo para o desenvolvimento e atualização
em todos os trabalhos realizados pela Casa.
Também estamos convidando à todos para
participarem nos trabalhos de melhorias das
instalações, que ocasionarão em um maior
conforto e possibilidades para novas
atividades;Finalmente, temos a convicção de
que a partir de agora, conviveremos com muitos
êxitos e esta nossa 2ª Casa terá um ambiente
familiar e extremamente agradável. Obrigado à
todos !
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CANAL DIRETO
SOCIEDADE FRATERNA DE ESTUDOS ESPÍRITAS

ww.fraterna.org.br
DIRETORIA EXECUTIVA
Triênio 2011 - 2014

Caros amigos (as) na nossa querida Fraterna, é com muito alegria e
satisfação que o Departamento de Divulgação apresenta nosso
famoso Pirilampo.
Trata-se de uma um meio de comunicação importante para nossa
comunidade, nossa gente, nosso público, nossa família. Sim, nossa
família Fraterna! Pois, o Pirilampo tem e terá a função de divulgar
todas as atividades realizadas pela nossa casa, possibilitando assim aproximar cada
vez mais nossa gente.
Te r e m o s
entrevistas, artigos,
notícias da casa e do
movimento espírita,
fragmentos, poesia,
enfim... Será um
j o r n a l d i n â m i c o,
atraente, jovem e
f ra t e r n o. Po i s,
estamos iniciando um
novo processo e
abertos para
sugestões, apiniões e
críticas no sentido de
acertamos.
Para os
próximos anos uma
n o va e q u i p e fo i
escolhida para
o r g a n i z a r ,
administrar e
Fraterna:
lar
de
todos
nós!
executar as
atividades da nossa
Casa e através do
nosso comandante
Presidente Ruy faremos, junto com a colaboração de todos, uma Fraterna cada vez
mais fraterna. Mas para isso, precisaremos de muito amor, doação, engajamento e
colaboração.
E como diz a canção de Beto Guedes não queremos dizer nenhum
segredo. Falamos nesse chão de nossa casa. Queremos que todos venham conosco, pois
está na hora de multiplicar. Já é tempo e queremos viver mais duzentos anos de
Fraterna. Não ferindo nosso semelhante. Vamos precisar de muito amor. Vamos
precisar de todo mundo, pois um mais um é sempre mais que dois e para melhor juntar
as nossas forças é só repartir o pão, recriar o futuro para merecer quem vem depois.
Então, deixemos fluir o amor, crescer o amor, viver o amor...
Contamos com a colaboração de todos. É tempo de União.
Graça e luz, mas sempre com Jesus!
Roberto Cerqueira Dauto
Editor do Jornal O Pirilampo
Diretor de Divulgação da Fraterna (2011/2014)
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As matérias editadas são de
responsabilidade de seus autores. A
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publicá-las respeitando opiniões. As
colaborações enviadas e não
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ESPIRITISM
O

Roberto Cerqueira Dauto

Presidente: Ruy Novaes Mardini
Vice Presidente: Márcia Mardini
1º Secretário: Luceli Aparecida Obara
2º Secretário: Ivone Cavalcante
1º Tesoureiro: Almir José
2º Tesoureiro: João Kamicado

DEUS,
Inteligência suprema,
Causa Primária de todas as coisas
JESUS,
O guia e modelo
KARDEC,
A base fundamental.
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O INÍCIO...
Um grupo de jovens que compunha a MOCIDADE ESPÍRITA DA LAPA, e participantes do coral, passou a se reunir no final do ano de 1966, na casa de um
de seus componentes (Srta. Levaldina), na Rua Dronsfield, 253 fundos, com o objetivo de constituir uma nova Casa Espírita. Em 14/01/1967 ocorreu a reunião
formal para a constituição dessa nova Casa Espírita, que se iniciou às 21:00h com a prece de abertura proferida pelo Sr. Pedro Rodrigues. A reunião aconteceu na
casa do Sr. Bráulio Fantinato, à rua Sepetiba, 896 Vila Romana, com a presença das seguintes pessoas: Bráulio Fantinato, Conceição Liberato, Yndayá Mendes
Amaral de Castro, Antonio Sérgio de Souza, Brandina Fantinato, Terezinha Canali, Albano Fantinato, Pedro Canali, Jonas Batista de Carvalho, Lauro Rosa, Pedro
Rodrigues, Maria Antonio Damasceno, Ana de Souza Canali e Levaldina Barboza do Nascimento. Passou-se a estudar inicialmente o nome a ser dado à Casa
Espírita que acabava de ser constituída. As sugestões foram: “SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNA”; “SOCIEDADE ESPÍRITA “EM BUSCA DA PAZ”” e “SOCIEDADE
ESPÍRITA “NA SEARA DO MESTRE”” . Acabou por ser escolhido, em caráter provisório, o nome de “SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNA”.
Na reunião seguinte ocorrida em 29/01/1967, já se somavam novos componentes para a efetiva constituição da nova Casa Espírita, como: Lauro Rosa,
Otávio Alvarez, Marinalva de Souza, Nelson do Amaral. A reunião aconteceu na rua Dronsfield, 253 fundos, casa da Sra. Levaldina. Decidiu-se por alugar um
imóvel na rua Tito, 1721 Lapa, para ser a sede da nova sociedade. Naquela mesma reunião foi eleita a 1ª. Diretoria Provisória da “SOCIEDADE DE ESTUDOS
ESPÍRITAS FRATERNA”, que ficou assim composta: Presidente: Jonas Batista de Carvalho; 1º. Secretário: Antonio Sérgio de Souza; 2º. Secretário: Levaldina
Barboza do Nascimento; Tesoureiro: Pedro Rodrigues. Novos membros se somavam à FRATERNA. Na 3ª. reunião, em 11/03/1967 estavam também presentes:
Álvaro Manso Félix, Aparecida Magali de Souza, Iracema Rampazzo, Luiz Rampazzo e Iolete Della Guardia. Ainda, foi eleita a Diretoria oficial da sociedade,
que ficou assim composta: Presidente: Bráulio Fantinato; Vice-Presidente: Nelson do Amaral; 1º. Secretário: Antonio Sérgio de Souza; 2º. Secretário: Aparecida
Magali de Souza; 1º. Tesoureiro: Pedro Rodrigues; 2º. Tesoureiro: Luiz Rampazzo; Departamento de Mocidade: Levaldina Barboza do Nascimento; Assistência
Social: Yndayá Mendes Amaral de Castro; Artístico Social: Alceu Wedekin Trindade.
No final da reunião acontecida em 02/04/1967, quando foi deixada a palavra livre, Alceu Wedekin Trindade sugeriu que o nome da sociedade, até
então SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS FRATERNA, fosse modificado para SOCIEDADE FRATERNA DE ESTUDOS ESPÍRITAS, nome mantido até hoje. A sugestão
foi aceita por todos os presentes. Ao final do 1º. ano de vida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas o número de colaboradores já era grande, e a atividade do
coral e do grupo de teatro formado na Casa era intensa. No final do ano de 1969 os trabalhadores da casa programaram um grande show para o dia
25/01/1970, com o objetivo de angariar recursos visando conseguir a sede própria. A “ Campanha Pró Sede Própria ” estava lançada. Enquanto o sonho da
sede própria não se tornava realidade, a FRATERNA mudou-se para imóvel de propriedade do Sr. Gino Rossi, situado na rua quatorze, nº 13-C, na Vila São José,
em Pirituba. Os trabalhos de assistência espiritual, assistência social, estudo da Doutrina, divulgação e parte artística continuavam intensos.
Um episódio interessante
aconteceu em outubro de 1971, ficando
claro que Bezerra de Menezes, o Kardec
Brasileiro, acompanhava de perto o
destino desta casa de luz que nos abriga em
nome de Jesus, para que perpetuasse a
saga de caridade que nasceu em
14/01/1967. Naquela data o Conselho
da Fraterna elegeu um novo presidente que
se recusava assumir o cargo, uma vez que
havia anunciado anteriormente que não
desejava nem mesmo algum cargo de
Diretor em nossa Casa. O motivo alegado
era o da incompatibilidade com os
freqüentadores da casa, acreditando ele
que o fim da Fraterna era iminência.
Aqueles que o haviam conduzido ao cargo
lhe deram o prazo de 30 dias para
pensar, e somente ai aceitar ou recusar o
cargo.
Como todas as Casas Espíritas são coordenadas do Plano Espiritual para o mundo físico, os espíritos dirigentes da Fraterna fizeram com que o
presidente eleito e não assumido viajasse até Uberaba, em visita a CEC Comunhão Espírita Cristã, onde atuava o famoso médium Francisco Cândido Xavier, e
através de Chico Xavier foi psicografada uma mensagem de Bezerra de Menezes, “o Kardec brasileiro”, endereçada ao tal presidente. A mensagem pediu que
ele assumisse seu cargo, pois era sua obrigação de momento. O presidente assumiu, a Fraterna adquiriu nova dinâmica, ganhando corpo a campanha da sede
própria, cuja inauguração deu-se no mês de agosto de 1974.
No primeiro semestre do ano de 1972 as obras de construção da sede própria da FRATERNA se iniciavam com a construção de um poço, pois a região
não era servida por água encanada. Começava a ser erguida, finalmente, a nossa sede, com a participação ativa de Ivanir do Carmo Caurim, cujos alicerces
começaram a ser erguidos em 7 de setembro daquele ano. E os eventos visando à construção continuavam: bingos, feijoadas, chás. Em abril de 1973 a sede já se
encontrava em fase final de construção. Para conseguir novos recursos para a finalização, o grupo artístico da FRATERNA realizou um evento de grande porte no
Clube da Saudade da Lapa. Os colaboradores buscavam doações de tecidos para a confecção das cortinas a serem colocados no novo imóvel, tendo sido
lançada, também, a “Campanha das Cadeiras”. As vésperas da inauguração da nossa sede, em reunião de diretoria acontecida em 26/03/1974, apresentou-se
uma entidade de nome Célio, deixando uma mensagem de otimismo a todos, pedindo total confiança nos amigos espirituais, mentores de nossa Sociedade.
Naquela mesma data, 26/03/1974, o Sr. Luiz Rampazzo informou da possibilidade da FRATERNA ganhar cadeiras que estavam sendo dispensadas por um
cinema na Vila Carrão. As cadeiras foram efetivamente ganhas, e permaneceram no salão “André Luiz”, de nossa Sede, até a poucos anos. Finalmente ficou
marcada a data da inauguração de nossa sede dia 25 de agosto de 1974, pelo então presidente de nossa sociedade, Sr. Ivanir do Carmo Caurim. Finalmente o
sonho se materializa. Dia 25 de agosto de 1974, as 17:00h se inicia a solenidade de inauguração de nossa sede. O Sr. Luiz Rampazzo é o apresentador; o coral
da FRATERNA, sob a regência do Sr. Alceu apresenta diversos números musicais. São convidados a compor a mesa o Sr. Humberto Rotandaro, presidente do Centro
Espírita Irmão Itajubá, e o Sr. Valentim Lorenzzeti, o orador convidado para a inauguração. Como gratidão são entregues livros espíritas a todos que cederam suas
residências para a realização dos eventos que possibilitaram a construção. Um agradecimento especial foi dirigido ao Sr. Gino Rossi, que por vários anos cedeu
sua própria residência para o funcionamento da FRATERNA.
Durante todo o tempo em que a construção da sede própria foi assunto relevante, de forma nenhuma a FRATERNA se descuidou de suas reais atividades:
a divulgação da Doutrina Espírita, o estudo sistemático das obras da codificação, os atendimentos social e espiritual.
Começava naquele mesmo ano, 1974, visita ao Leprosário Santo Ângelo. Hoje, as visitas são feitas ao Hospital Francisco Ribeiro Arantes, colônia de hansenianos
de Pirapitingui. As lutas continuaram e a ampliação das dependências da nossa sede aconteceu para melhor atender a todos os que buscam o atendimento em
nossa Casa Espírita. A freqüência vem sempre aumentando, razão pela qual os trabalhadores da FRATERNA têm procurado desempenhar suas atividades com
muito amor e dedicação. Hoje somos cerca de 80 trabalhadores; por volta de 90 irmãos comparecem semanalmente às reuniões de terapia espiritual que
acontecem às 3as. feiras; às reuniões públicas que acontecem às 4as. Feiras comparecem, em média, 90 assistentes, enquanto que inúmeras participam da
Evangelização Infantil; às 2as. feiras contamos com a participação ativa de cerca de 80 alunos no curso da Doutrina; a FRATERNA distribui mensalmente cerca de
35 cestas básicas; o Grupo do Evangelho no Lar visita um lar, semanalmente, para ensinar a prática do evangelho; aos sábados a Assistência Social acolhe
semanalmente cerca de 120 crianças assistidas, que vêm em busca de carinho, orientação, confraternização e muito amor.
E tudo isto começou com um grupo de jovens, participantes de um coral na Mocidade Espírita da Lapa. Alguns deles já empreenderam a viagem de
retorno à pátria espiritual, enquanto que outros permanecem nas lidas do corpo físico. Mas uma coisa é inegável: todos eles estão bem perto de nós, pois o que
outrora foi apenas um sonho, hoje é uma grande realidade. FRATERNA: o lar de todos nós.
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NOSSOS CURSOS
O conhecimento da Doutrina Espírita nos leva a promover, se assim quisermos, profundas modificações em nossa forma de encarar a vida, o mundo,
nossos irmãos e, até mesmo, Deus. Conhecer a Doutrina significa tomar contato com as obras básicas codificadas por Kardec para, principalmente,
tornar seus ensinamentos padrões ditando nossa conduta. A FRATERNA desenvolve semanalmente, todas as 2ªs.feiras, das 20:00 às 21:30 hs. o
estudo da Doutrina Espírita, que se desenvolve da seguinte forma:
1º ANO - VISÃO GERAL DO ESPIRITISMO
Durante o primeiro ano o aluno tem contato com os pontos básicos da Doutrina, desmistificando-a e eliminando os preconceitos decorrentes de
visões errôneas derivadas de comentários equivocados. No decorrer do ano os pontos abordados são os seguintes: “As três Revelações”; “O Que é
o Espiritismo”, Alan Kardec o Codificador”; “Deus”; Os Espíritos”; “Reencarnação”; “Pais e Filhos à Luz da Reencarnação”; Classificação dos
Espíritos e dos Mundos”; “Manifestações Espirituais”; “Fluídos”; “Ação dos Espíritos sobre os Fluídos”; Radiações ou Vibrações”; “Mediunidade”; “A
prece”. Ainda, neste primeiro ano, são debatidos temas atuais e relevantes, à luz do Espiritismo, como: Eutanásia; Aborto; Pena de Morte.
2º ANO - O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Durante o segundo ano o aluno tem a possibilidade de estudar de forma completa e detalhada o conteúdo do Evangelho Segundo o Espiritismo.
Os alunos são convidados a darem início, em suas casas, no Evangelho no Lar, tendo possibilidades melhores de entender e orientar outros sobre os
temas abordados na prática do Evangelho no Lar. É o contato com uma das 3 forças independentes que equilibram nossa Doutrina: a religião.
Para se falar em religião é necessário
esclarecer alguns pontos importantes.
Quando pensamos em religião, em seu
conceito clássico, logo imaginamos templos,
sacerdotes, ritos, imagens, etc. Sob este
aspecto então, o Espiritismo não é uma
religião. Necessita-se, desta forma,
pensar em religião. Sob um outro ângulo. É
uma religião interior, caracterizada
por um sentimento de fé e confiança
proporcionando aproximação do
homem a Deus e suas Leis, sendo que assim,
atos exteriores perdem o significado. O
espírita é essencialmente religioso. De
nada valeira uma filosofia de vida se
não fosse estruturada nos ensinamentos que
o Cristo nos deixou. O Evangelho
Segundo o Espiritismo esclarece, ampara e
fortalece seus seguidores. A prática do
Evangelho no lar deve ser sistemática e
persistente; a prece, despretensiosa,
pura e simples nos ligando a Deus e aos
Espíritos Superiores. “A religião é um
sentimento divino que prende o homem ao
Criador”. (Emmanuel)
3º ANO - O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Durante o terceiro ano o aluno tem um
contato com outra força que equilibra a
Doutrina Espírita: a filosofia. O estudo
neste ano se apóia no LIVRO DOS
ESPÍRITOS, a obra que deu início à
Doutrina Espírita, em 18/04/1857. A
filosofia da doutrina se baseia em
v á r i o s a s p e c t o s c o r r e l a c i o n a d o s.
Primeiramente, se a doutrina visa à
evolução, uma vida apenas seria um
período muito curto visto o grande número de experiências e material necessários a serem assimilados. Temos então, o espírito animando
diferentes corpos, passando por situações e experiências diversas. A este princípio chamamos reencarnação. Vidas futuras são sempre
determinadas por experiências passadas, ou seja, para cada ação existe sempre uma reação, esta é a lei de causa e efeito, a lei do carma, onde
se entenda por carma, não apenas o aspecto negativo, como é comum, mas o positivo também. Esta lei está estruturada no nosso livre arbítrio, ou
seja, o respeito dos Espíritos Superiores à nossa vontade. Através dela podemos nos manter por mais ou menos tempo em mundos inferiores,
colhendo os frutos da nossa semeadura. O livre arbítrio bem utilizado nos proporciona evolução mais rápida, conseqüentemente mundos melhores,
de mais luz. Constatamos assim a pluralidade dos mundos habitados, cada qual com seus respectivos níveis vibratórios, possibilitando-nos uma
melhor compreensão das palavras do Cristo quando nos disse: “Muitas são as moradas da casa do meu Pai”. Vemos assim que uma filosofia
objetivando uma evolução espiritual, dando idéias da justiça e bondade divinas. Esta filosofia é responsável pôr grande parte dos adeptos da
doutrina e é praticamente impossível descreve-la em poucas linhas. Somente através do vivenciamento e estudo da doutrina é que se torna possível
assimila-la e entendê-la.
4º ANO - O LIVRO DOS MÉDIUNS
É no quarto ano que o aluno tem o contato com a terceira força que equilibra a Doutrina: a científica. Estuda-se, nesse ano, o LIVRO DOS MÉDIUS. A
ciência é parte integrante e essencial dentro da doutrina, pois comprova e esclarece os fenômenos espirituais muitas vezes erroneamente tidos
como sobrenaturais. O estudo e as pesquisas levam o homem à uma fé irracional. Segundo kardec, “pra crer não basta ver, é preciso compreender.
O espírita esclarecido se defende do entusiasmo que cega, observa à tudo fria e calmamente, sempre procurando não ser vítima de ilusões, pois a
fé cega destrói uma das preciosas faculdades do homem: o raciocínio e o livre arbítrio”.
5º ANO - A PRÁTICA DA MEDIUNIDADE
Utilizando-se de ensinamentos trazidos por livros como “Mecanismos das Mediunidade” e “Diálogo com as Sombras” o aluno tem a possibilidade
de trabalhar a sua própria mediunidade. Participa de reuniões mediúnicas, se preparando para o exercício correto e equilibrado da
mediunidade, embora, em muitas vezes, já esteja participando de trabalhos da espécie.
Dessa forma, a FRATERNA faz o convite a você, para que participe de nossos cursos. Como tudo o que acontece na Casa Espírita, nada é cobrado
daqueles que participam dos nossos Cursos, além da boa-vontade.
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Na Fraterna é assim, aconteceu virou manchete!

DA FRATERNA

ORSON PETER CARRARA NA FRATERNA
Recentemente tivemos a presença do amigo Orson Peter Carrara falando-nos
a respeito do tema: Tensão Emocional. Foi uma noite agradável, tranquila e
divertida. Pois, de forma didática e encantadora o expositor da noite pode
envolver o público e, ao final, distribuiu livros de presentes aos irmãos e irmãs
que estavam na platéia. Orson Peter Carrara é escritor, editor e faz parte do
grupo de entrevistadores do Programa Transição. Atualmente Orson é editor
da Mythos Books. Na Fraterna é assim... Aconteceu, virou manchete!

Orson Peter Carra e Dir. De Divulgação Roberto Dauto - Foto: Departamento de Divulgação da SOFEE 2011

JACOB MELO NA FRATERNA
Recebemos, dia 01 de junho de 2011, a visita do amigo Jacob Melo e
foi uma noite inesquecível, pois podemos conhecer um pouco mais
do amigo e aprender com ele sobre “Viver ainda é a melhor saída”.
Praticamente nascido num lar espírita, sempre esteve vinculado
aos grupos de
estudos e
de divulgação
espírita.
Como bom
aluno de
redação,
sempre
gostou de
escrever.
Aos 15 anos de
idade, sua
mãe, Maria
Dagmar de
Melo, então
presidente
Expositor Jacob Melo
d a F E R N , Foto: Departamento de Divulgação da SOFEE 2011 intimou-o a
fazer sua primeira mini-palestra, chamada de exórdio. Desde
então, nunca mais parou de falar em público. Junto com amigos, no
primeiro semestre de 1990 fundou o GEAK – Grupo Espírita Allan
Kardec, em Natal e, posteriormente, no dia 05 de dezembro do
mesmo ano foi um dos fundadores do LEAN – Lar Espírita Alvorada
Nova, instituição da qual é o vice-presidente. Na Fraterna é

assim... Aconteceu, virou manchete!

PINTURA MEDIÚNICA NA
FRATERNA
No dia 05 de junho de 2011
(Domingo), sob o comando
da Ex-diretora de Eventos
Edy, A Fraterna recebeu
apresentação do Grupo de
Pintura Mediúnica Maria de
Nazareth e as Irmãs
Descalças da Federação
Espírita do Estado de São
Paulo (FEESP). O trabalho
do grupo teve a
coordenação espiritual do
espírito Frei José, que em sua
última reencarnação nasceu
na Bélgica e viveu em um
mosteiro ao norte da França.
Foi realmente uma tarde muito
especial para todos nós. Na
Fraterna é assim, aconteceu
virou manchete!
Márcia Ferreira Mardini - Vice-Presidente da SOFEE
Foto: Departamento de Divulgação da SOFEE 2011

Maria de Nazaré
Foto: Departamento de Divulgação da SOFEE 2011

ELEITA A NOVA DIRETORIA DA SOFEE (2011/2014)
No dia 29 de maio de 2011, Domingo, a Sociedade
Fraterna de Estudos Espíritas renovou sua Diretoria
Executiva. A eleição para a nova Diretoria Executiva,
Conselho Deliberativo,
Conselheiros e Suplentes tem
a duração de 3 anos. Os novos
empossados, sobretudo a
Diretoria Executiva, tem a
agora a responsabilidade de
conduzirem a Fraterna em
seus trabalhos doutrinários e
Público presente no dia do Evento/Foto: Departamento de Divulgação SOFEE 2011
administrativos. Desejamos a
todos sucesso e mãos a obra! O evento teve a participação de 70 pessoas
aproximadamente. Na Fraterna é assim, aconteceu virou manchete!

Manoel - Diretor da Livraria e Bilioteca da SOFEE
Foto: Departamento de Divulgação 2011
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“Espíritas! Amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo.” - Allan Kardec

Colunistas do Pirilampo
O mundo das crianças

Pela parabólica ou pela Internet
Por Orson Peter Carrara

Por Maria Angela de Oliveira

Tudo mundo
sabe que gosto
de crianças, mas
o que a turma não
sabe: é que
sempre tive a
vontade de
entender e
compreender o que elas pensam
sobre os adultos. O que será que
elas pensam quando os pais gritam
com seus filhos? Qual é a reação
das crianças quando observam
isso? Você já parou para pensar?
O fato é que devemos falar
com nossos filhos transmitindo
carinho, afeto, confiança e muito
amor. Ser firme quando necessário,
mas sem agressividade nas
palavras. Assim, teremos nossos
filhos bem ao nosso lado e
transmitiremos à eles valores.
Claro o mundo das crianças é
diferente do mundo dos adultos.
Porém, os adultos, às vezes,
precisam mergulhar no mundo da
criança.
Portanto, vamos observar
melhor nossas atitudes, pois somos
exemplos. Por isso, sejamos
reflexos, espelhos e exemplos bons.

O (a) amigo (a) espírita já se deu conta da
importância da Rede Boa Nova de Rádio e da Rádio
Rio de Janeiro, em todo o país, em termos de
divulgação espírita?
Especialmente considerando aqueles que buscam
uma resposta às suas angústias interiores; os que
lutam para manter viva a chama da esperança; os que,
desesperados, sentem-se abandonados, sozinhos,
sem amigos ou, ainda, os que perderam a fé, os que
não compreendem os mecanismos da vida humana ou
desconhecem a lei de ação e reação, ficamos a pensar na importância da
veiculação das ideias renovadoras da Doutrina Espírita pelos ares do
Brasil.
Seja pela parabólica, seja pela sintonia na região de alcance do
sinal ou pela internet, lá estão as programações das emissoras
distribuindo conforto, paz e o esclarecimento extraordinário de nossa
querida e incomparável Doutrina Espírita.
A Rede Boa Nova de Rádio, visando ampliar a capacidade da
emissora para atingir mais distâncias pelo Brasil, lançou no ano 2000 o
Clube Amigos da Boa Nova. A iniciativa, em forma de mensalidades –
com mínimo de R$ 10,00 ao mês, propicia arrecadar recursos que se
transformam em investimentos para aumentar a capacidade da emissora,
o que é de alto custo. Isso sem falar no custo fixo de manutenção da
emissora.
A modernização tecnológica dos equipamentos, a ampliação do
sinal para transmissões e mesmo a administração dos recursos exigem
planejamento e apoio da família espírita. E nós, os espíritas, detentores
desse incomparável tesouro de conhecimentos, estamos convidados a
colaborar. Claro, dentro de nossas possibilidades.
Mas, se não pudermos individualmente, poderemos
coletivamente, é claro. Podemos destinar algum valor de nossas
promoções nas instituições (pizzas, rondelis, jantares, chás, feiras do
livro, clubes do livro) para as duas emissoras no país. Já imaginaram os
benefícios de alguns reais somados às milhares de instituições
distribuídas por nosso território? Quantos benefícios para o público em
todo o país?
Milhares de ouvintes sendo beneficiados pela grandeza e clareza
da mensagem espírita, sempre comentada com entusiasmo e
embasamento doutrinário na programação de nossas emissoras.
Uma questão de lógica que apoiemos! Que tomemos a iniciativa
de cadastrar nossa instituição como colaboradora, no valor que nos for
possível! Acesse ambas as emissoras para as conhecer:
www.radioboanova.com.br e www.radioriodejaneiro.am.br.
Jornal Informativo da SOFEE - Maio/Junho 2011
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De FRENTE com O PIRILAMPO
PIRILAMPO - Quando a Doutrina Espírita entrou em
vida?
PRESIDENTE RUY - Há 15 anos.
PIRILAMPO - O que é a Sociedade Fraterna de Estudos
Espíritas?
PRESIDENTE RUY - É uma Casa de estudos e
assistencial, fundada em 1º de janeiro de 1967, que tem
como objetivo o estudo, a prática e a difusão do espiritismo nos aspectos :
religioso, científico e filosófico. Também, tem a finalidade de criar, manter e
incentivar serviços assistenciais de amparo e reajustamento aos
necessitados, em consonância com o princípio espírita-cristão.
PIRILAMPO - O Senhor acaba de ser eleito presidente da Fraterna,
portanto quais sãos seus ideias, metas e seus anseios. O Senhor poderia
comentar um pouco sobre esses assuntos com os nossos leitores?
PRESIDENTE RUY - Tenho como meta, a realização de alguns sonhos,
que compartilhei no passado com muitos trabalhadores os quais,
certamente contribuirão para o crescimento da Casa em todos os aspectos,
desde o espiritual até o administrativo.
PIRILAMPO - E verdade que o Senhor gosta muito de flores, da natureza...
PRESIDENTE RUY - Minha origem é rural, meus pais vieram da roça,
Presidente eleito da SOFEE Ruy Mardini
Foto: Arquivo particular
portanto, não deixaria de continuar com esse ciclo. A natureza nos traz a
beleza da vida e temos como forma de agradecimento cuidar bem dela. O jardim da nossa Casa, faço
questão de cuidar dele, passando pela compra de flores até a gostosa atividade de aguá-lo.
PIRILAMPO - Presidente Ruy temos uma parte da nossa entrevista que
chamos de VAPT-VUPT. É super simples: pergutamos e o senhor
responde com apenas uma palavra ou com frases simples. Tudo bem?
O senhor topa participar?
PRESIDENTE RUY - Sim.
PIRILAMPO - Então vamos lá:
Time do coração: São Paulo F.C.
Uma palavra: Amor.
Um sonho: Um mundo feliz.
Uma comida: Macarronada.
Uma mensagem: Que a harmonia e os bons pensamentos sejam uma
rotina em nossas vidas.
PIRILAMPO - Estamos chegando ao fim de nossa entrevista. Gostaríamos que o Presidente deixasse aqui
uma mensagem aos nossos leitores e à família Fraterna. Este espaço é seu!
PRESIDENTE RUY - A prática da caridade e o voluntariado nos possibilita o estágio da felicidade. Portanto,
devemos nos aproximar de nossos irmãos necessitados e trabalharmos para a condição de uma vida melhor
para todos . Essa é a responsabilidade da nossa querida Fraterna e nossa também!
Jornal Informativo da SOFEE - Maio/Junho 2011
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SE LIGA AÍ, MEU!

Nº 01 - ANO 01 - INFORMATIVO DA PRÉ-MOCIDADE E MOCIDADE DA SOFEE

Espaço destinado a Pré Mocidade e Mocidade Espírita da SOFEE
Mocidade Espírita
1 - Não sou a fim de freqüentar as reuniões da Mocidade Espírita. Acho tudo muito
maçante, repetitivo, insuportável...
E o que está fazendo para mudar essa situação? 2 - Nada. Simplesmente afastei-me. Acho
melhor estudar sozinho. Interessante idéia. Se a aplicássemos integralmente fecharíamos
todas as escolas. Ocorre que na fase juvenil é indispensável que nosso aprendizado se faça
em bases de escolaridade, participando de grupos compatíveis com nossas necessidades,
com metas a serem atingidas e o estímulo da convivência. 3 - Que posso fazer, se não me
sinto nem um pouco motivado? Nem sempre é possível fazer o que gostamos, mas é
indispensável aprender a gostar do que deve ser feito. Raros alunos têm na escola e no estudo
suas preferências. Os que tiram legítimo proveito são os que se conscientizam de que isso é
importante.4 - Há uma diferença. A escola leiga faz parte de nossa formação social e
profissional. Na Mocidade há apenas aquele blablablá que não leva a nada. Engano seu.
Richard Simonetti -Foto: Internet 2011 O aprendizado religioso diz respeito ao desenvolvimento de valores espirituais, tão
importantes em relação ao seu futuro quanto a formação intelectual e profissional. Nos bancos escolares nos
preparamos para ganhar o pão material. Na participação religiosa habilitamo-nos ao indispensável pão do Espírito. 5 Que beneficio posso colher nessas reuniões chochas que me dão sono? O bom aluno sempre tirará proveito da
escola, ainda que esta deixe a desejar. Por outro lado, por que você não contribui para que as reuniões sejam mais
produtivas e atraentes? 6 -De que forma? Ofereça sugestões quanto aos temas abordados e à dinâmica da reunião.
Questione a metodologia. Supere a condição de sonolento espectador. 7 - Aí esbarro numa dificuldade. Sou tímido.
Não consigo abrir a boca na reunião. O problema maior está aí, não na qualidade da reunião. Sem participar é
impossível integrar-se no grupo e apreciar o que se faz. Sempre parecerá tudo muito enjoado. 8 -Como superar a
timidez? Enfrentando-a. Em meus verdes anos eu tremia quando me dirigiam a palavra na Mocidade. Se me
escalavam para desenvolver um tema eu queria morrer. Ficava semanas sem aparecer. Quando, finalmente, resolvi
enfrentar o desafio, ficava mal a semana toda. No dia aprazado rezava para que chovesse e pouca gente
comparecesse. Quanto menos melhor. Se possível, graça suprema, nem houvesse reunião. Tremia, suava, enjoava...
Tudo passou na medida em que perseverei, integrando-me no grupo e aprendendo a participar.

FOLHINHA FRATERNA
Nº 01 - ANO 01 - MAIO/JUNHO 2011 - ESPAÇO DA EVANGELIZAÇÃO INFANTIL DA SOFEE
O Departamento de Evangelização Infantil terá um (a) Entrevistador (a) toda quarta-feira, das 20:00 às 21:30, a disposição
dos pais e/ou responsáveis das crianças, para discutir sobre a educação dos nossos filhos. Esperamos por vocês.

Vamos colorir!
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