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EDITORIAL

O grande destaque do mês de agosto foi a EXPOSEEI
JESUS DE NAZARÉ – Exposição da Escola Espírita Infantil,
que aconteceu no dia 1 8 de agosto. Nosso Centro conta com
uma equipe muito boa na Evangelização Infantil. A história do
sucesso da EXPOSEEI é contada nesta edição.
Nesta edição também temos o fabuloso relato de
Euzides sobre fenômenos espíritas acontecidos com ela na
Colômbia e o artigo de Sergio Itami explicando-os. Geni
Queiroz fala de forma singela e cativante sobre a prece. A
psicóloga Marilu estréia trazendo sua contribuição na área da
psicologia infantil. Na seção E-Mediúnico o Espírito que foi na
Terra uma mãe adotiva relata sua pungente experiência. E
Paulo Souza traz mais tirinhas espiritosas. Como diriam nossos
irmãos hispânicos: Provecho!

EXPOSEEI
O sucesso do EXPOSEEI se deve ao trabalho
desenvolvido pelos Evangelizadores nas classes, secundado
pelos pais, que participam de todo o processo. As crianças
apresentando a EXPOSEEI foi o resultado final desse ciclo de
aprendizado, pelo menos para este ano (mas as atividades
continuam). Estudamos o tema Deus de diferentes enfoques
para as diferentes idades. Com os Babies (0-3) “estudamos” a
minhoca, com historinhas, música, brincadeiras, passando por
túneis improvisados, fazendo trabalhinhos manuais. Criamos
um livrinho nosso que dava pra enfiar o dedinho e mexer a
minhoca. Para isso colaborou o Espírito Jair Presente nos
trazendo a história. E também trouxemos minhoca para eles
verem e tocarem. Depois uma das crianças mais velhas
colocou essas minhocas num jardim.
Com o Infantil II (3-6) tivemos várias aulas em classe e
fora delas sobre Deus na Natureza. A Tenda das Sensações,
com experimentações, foi reprodução do que foi trabalhado em
classe.
Com o Infantil III (7-1 0) estudamos: Deuses dos Gregos,
Deus dos Hebreus e Deus de Jesus. E o resultado foi a
Estação de Rádio, com o programa ao vivo, onde os visitantes
da Exposição podiam fazer perguntas sobre os Deuses Gregos;
continua na pg. 11

TREMEMBÉ, SP
1 / OUTUBRO / 2013
NÚMERO 2

ÍNDICE
Editorial

pg. 1

EXPOSEEI

pg. 1

Entrevista
da Mocidade

pg. 2

Ruídos e barulhos
provocados por Espíritos
pg. 4
A liberdade na educação
pg. 6
O relato de uma mãe adotiva
pg. 7
Desenvolvimento da criança
de 0 a 3 anos
pg. 8
A prece

pg. 9

O menino que não ouvia seu
anjo de guarda
pg. 10
Tirinhas

pg. 8,10

Entrevista da Mocidade
ENTREVISTA COM EUZIDES

Euzides é uma adorável senhora de 85 anos,
jovial de espírito e de corpo. A Mocidade
Espírita ouviu falar que ela presenciara
fenômenos espíritas e quis saber mais.
M= Mocidade / E = Euzides
M: Há quanto tempo a senhora é espírita?
E: Eu acho que sou desde que nasci, porque
eu nasci numa família que já era espírita. Eu fui
criada na religião católica, mas na casa do meu
avô se fazia seções espíritas. Eu tenho oitenta
e cinco anos. Então, desde que nasci eu já
tenho noção do espiritismo, mas não
frequentava. Naquela época no Rio de Janeiro
não tinha isso, era tudo muito escondidinho, o
espiritismo tinha que ser em casa de família,
raramente tinha Centro Espírita e quando tinha
era no meio do mato.
M: E aqui em Tremembé, no Centro Jesus de
Nazaré, está há quanto tempo?
E: Aqui eu estou há treze anos. Eu moro em
Tremembé, mas sou carioca e moro aqui há
vinte e três anos, e há treze eu frequento esse
Centro. A minha mãe morava aqui em
Tremembé e era espírita, então eu também,
quando vim, já comecei a frequentar.
M: A senhora poderia nos relatar a experiência
que teve na Colômbia?
E: Eu casei com um colombiano e fui morar na
Colômbia, eu morei treze anos em Bogotá e lá
ninguém falava de espiritismo, lá era magia
negra, não tinha nada disso, falava-se muito
sobre bruxa, essas coisas, daí eu casei e me
dediquei mais à família, porque desandei a ter
filhos e já fui para lá com o meu filho mais
velho, que nasceu aqui, eu fui para lá quando
ele estava com meses. Esse caso que
aconteceu comigo foi o seguinte: eu já estava
com três filhos, sendo que o meu mais velho
nasceu aqui e mais dois que tinham nascido lá.
O meu marido resolveu alugar uma casa na
periferia de Bogotá, uma casa geminada, eram
sete casinhas iguais. Lá existe muita casa tipo

americano, com aquele gramado na frente, sem
separação. As casas eram juntas, não tinha
muro separando, era uma casa de dois
andares. Meu marido me levou para ver a casa
e eu adorei, era uma casa muito bonitinha. Eu,
nessa época, estava esquecida do espiritismo,
eu só rezava, eu rezava Ave Maria e Padre
Nosso, era só aquele negócio de dona de casa,
não tinha mais nada de espiritismo na minha
cabeça. Na véspera de mudar para essa casa
eu tive um sonho, porque eu tinha uma certa
mediunidade de sonho, eu tenho muita coisa
com sonho e eu sonhei que chegava na casa,
porque essa casa tipo americano, a parede que
dá para a frente da rua é uma porta de vidro, de
baixo até em cima, que é para você poder
colocar cortina por dentro, para quando chegar
alguém você abrir a cortina, era uma coisa
engraçada, porque eu não estava acostumada
com isso, aqui no Brasil não usava e lá tem
terremoto e eu pensava: “O primeiro terremoto
esse negócio cai todinho.” Mas, enfim, eu
sonhei que estava do lado de fora da casa e
cheguei naquele tipo janela ou porta e olhei
para dentro da casa e a casa estava toda
escura, só que eu vi um vulto de mulher
andando dentro da casa e uma criança atrás,
(eu estou até arrepiada), eu vi aquele vulto e de
manhã eu comentei com meu marido, notei que
ele ficou meio sem graça, mas não falou nada.
Eu pensei: “Que sonho! que coisa esquisita! vai
ver que sou eu dentro da casa com um dos
meus filhos.” Daí fui morar na casa e quando já
estava morando lá, mais ou menos uma
semana, uma noite estava dormindo no quarto
com meu marido e acordei com um tiro, aquele
“pó!!”. Acordei, e depois outro. Pensei: “Puxa,
aqui tem favela perto!”, carioca logo pensa em
favela, “O que foi isso? Será que foram fogos
de artifício?”, porque lá se usa muitos fogos, só
que não seria, porque já era de madrugada, foi
uma coisa horrorosa. Nessa casa, toda
semana, num determinado dia da semana, que
não me lembro qual era, eu acordava com
aquele tiro dentro do quarto, era “pá! “pá!”, dois
tiros, daí eu ficava nervosa com aquilo, tinha
continua na pg. 3
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(continuação da entrevista)

qualquer coisa naquela casa que me dava que se chamava Glória. Depois eu soube que o
nervoso, eu ficava irritada, eu estava com um nome dela era esse mesmo. Eu sonhava com
filhinho pequeno, de meses. Até que uma das ela chorando, ela estava pedindo ajuda e um
noites meu marido ouviu também, nós ouvimos, pedido de ajuda terrível, daí eu comecei a orar
e gritamos ao mesmo tempo! Eu ficava intrigada muito por ela. Ela se matou e à criança, era
com isso, daí uma tarde eu fui passear de suicida e homicida. Daí mandei uma carta para
carrinho com meu filho e passei na porta da minha prima, porque naquela época não tinha
minha vizinha e ela perguntou se eu estava internet, foi nos anos 60. Minha prima
gostando da casa, eu falei que estava, só que frequentava um centro espírita, um centro do
estava ouvindo uma coisa estranha e que Frei Luís lá no Rio, em Jacarepaguá, que é um
acordava determinada noite com tiro dentro do centro que tem feitos prodígios. Eu expliquei
quarto. A mulher ficou branca e me
para ela o que tinha acontecido e pedi
disse: “Você não sabe o que Eu sonhava
que falasse no centro porque eu
com
ela
aconteceu aqui na casa?”, eu disse
continuava ouvindo os tiros, quando
que não sabia e perguntei o que chorando, ela
eu ouvia eu acordava e rezava, daí
tinha acontecido e ela contou que a estava pedindo comecei a ficar mais calma e tudo.
dona da casa tinha filhos que ajuda e um
Daí ela mandou outra carta me
pedido
de
estavam brincando do lado de fora,
dizendo que eles iam fazer e já tinham
ela tinha três filhos, era uma moça ajuda terrível, feito uma seção lá e tinha dito que a
jovem e bonita, que se matou, deu daí eu comecei moça estava lá e que eu tinha que
dois tiros na garganta enrolada no a orar muito
fazer oração para ela porque se não ia
por
ela.
lençol no quarto, do quarto que eu
acontecer uma coisa muito séria ali.
dormia! Daí eu disse: “Pronto!”.
Na escada, que era branca, tinha uma
Cheguei em casa e liguei para o meu marido e mancha de sangue, eu achava que era uma
falei: “Eu não quero ficar mais aqui!”. Ele já mancha qualquer, mas não saía e era sangue.
sabia da história e não tinha contado que tinha Com o tempo foi passando, eu comecei a parar
morrido a mulher lá porque não queria que eu de sonhar com ela e não ouvi mais o tiro. Fiquei
ficasse impressionada. Mas ele falou: “Eu não dois anos naquela casa e ela foi ajudada. Essa
posso sair, nós alugamos a casa com contrato e é a minha história e foi isso que me fez começar
tudo”, o marido da mulher que se matou que a pensar no espiritismo, a ver que eu tinha uma
alugou. Daí eu comecei a saber detalhes, que o coisa, uma mediunidade, mas também não
marido tinha chegado do trabalho e ela estava aproveitei, porque é de sonho, volta e meia eu
grávida de outro homem e que não teve sonho, ouço falar nos meus ouvidos. Quando
coragem de contar para o marido que o filho morre alguém eu ouço, eu sou surda, mas ouço
não era dele. O amante, quando soube que ela uma porção de coisas. Quando meu marido
estava grávida, a abandonou e ela resolveu se morreu na Colômbia eu ouvi coisas no meu
suicidar quando as crianças estavam brincando ouvido, aquilo falando e eu sentei na cama e
lá fora. Já que tinha que ficar, fui me acalmando dizia: “Eu quero dormir, me deixa dormir.”
e comecei a pensar no espiritismo, só que (continua no próximo número)
comecei a sonhar com a mulher, que era loira, e
EXPOSEEI

Túnel das minhocas
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RUÍDOS E BARULHOS PROVOCADOS POR
ESPÍRITOS
Sim, é possível que em nossa casa os ruídos e barulhos estranhos sejam provocados por
Espíritos. E, às vezes, não se limitam a fazer só um barulhinho. Os Espíritos podem causar um
grande alvoroço: tirar roupas de gavetas e armários, mexer móveis e objetos, lançar pedras de
fora, abrir portas e janelas, produzir gritaria. É lógico que quando acontece esse tipo de
fenômeno precisamos, primeiramente, verificar se não há uma causa física material. Não
podemos simplesmente jogar tudo nas costas dos Espíritos. Ruídos e barulhos podem ser
causados por problemas no telhado ou na caixa d’água; alguém pode bagunçar as roupas e não
nos dizer nada; uma louça que cai “sozinha” pode ser que não estivesse bem apoiada e houve
apenas efeito da lei da gravidade; pedras podem ser atiradas pelo vizinho ou por crianças que
estão na rua; o vento é capaz de abrir e fechar portas e janelas. Esgotadas todas as explicações
naturais, é hora de pensar na possibilidade de ação de Espíritos. E quando constatamos que os
fenômenos na nossa casa são provocados por “almas do outro mundo”? Pronto! Nossas pernas
começam a tremer, passa aquele friozinho na espinha, tudo nos assusta, não dormimos direito e
corremos direto para a igreja, para o culto, para o centro espírita.
Mas será que precisamos ter medo? Analisemos o comentário de Kardec [1 ] sobre esta
questão: “Seguramente não. Porque em caso algum oferecerão o menor perigo.” Ou seja, os
Espíritos não podem agir diretamente sobre nós com uma ação violenta como abrir a gaveta da
cozinha e atirar facas contra nós, apertar nosso pescoço com suas “mãos espirituais” ou nos
queimar provocando labaredas de fogo. Esse tipo de agressão física somente acontece nos
filmes de terror, de ficção, e estão longe de representar a verdadeira possibilidade da ação
material dos Espíritos sobre nós. Mas, quanto aos fatos reais, por que acontecem? Quem são os
Espíritos que os estão provocando? E por que, raios, me escolheram? Bem, há sempre uma
razão de ser para tudo que acontece em nossa vida.
Quando pensamos na ação dos Espíritos, o primeiro pensamento que nos vem é que é
um Espírito mau. Nem sempre. Algumas vezes os Espíritos bons, Espíritos amigos ou Espíritos
familiares, fazem uso desse tipo de artifício para chamar nossa atenção sobre algo que estamos
fazendo ou deixando de fazer. Lembro-me do caso de nossa filha, quando estudava na distante
Viçosa em Minas Gerais. Certo dia nos ligou assustada falando que suas chaves (da nossa casa
de Tremembé), que ela tinha certeza absoluta que estavam bem guardadinhas no fundo do
guarda-roupa, apareceram misteriosamente em cima da cômoda. Nós a questionamos sobre que
lição poderia ser tirada do fato e ela mesmo concluiu que, desde que se mudara, havia
abandonado as atividades espíritas que muito praticava em Tremembé. A partir de então, passou
a frequentar um grupo viçosense de estudos espíritas e os fenômenos não mais se repetiram.
Certamente foi a intervenção de um Espírito amigo que a ajudou, redirecionando-a para um
caminho melhor naquela fase da sua vida.
Mas há outros tipos de Espíritos que provocam fenômenos de efeitos físicos. Na sua
época, Kardec interpelou muitos deles sobre o porquê de perturbarem o sossego alheio e, na
maioria das vezes, eles disseram que era apenas para se divertirem. São Espíritos que podemos
classificar como brincalhões, que se divertem com os sustos que pregam e ficam bem
escondidinhos. Espíritos desse tipo me fazem lembrar um “causo”. Veio até o “Jesus de Nazaré”
um sargento aposentado, morador da cidade, conhecedor do Espiritismo, mas afastado das lides
espíritas. Disse-me que certa vez pregou uma peça nos Espíritos. Fiquei curioso porque
normalmente é o contrário. O sargento então me contou que numa época os Espíritos o estavam
perturbando com o som da campainha. De madrugada, quando já estava dormindo, ouvia o som
da campainha, do tipo cigarra, aquele “BÉÉÉÉÉÉÉÍIIINNNN!!”, que o fazia acordar assustado.
(continua na pg. 5)
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Ele se levantava, ia até a porta e não via ninguém na rua. Pensou que podia ser arruaceiros, mas
como o fato se repetia sempre de madrugada, no mesmo horário, e viu que não havia defeito na
campainha, desconfiou que era algum Espírito brincalhão. O sargento então pensou, pensou e
teve uma ideia para “pegar o Espírito”. Trocou a campainha por uma do tipo “DIN-DON”. Naquela
noite foi ele se deitar e esperar a chegada do Espírito. De repente, de madrugada,
“BÉÉÉÉÉÉÉÍIIINNNN!!” O sargento acordou, sentou-se e falou em voz alta: “Enganei vocês! A
campainha agora é “DIN-DON!” Deu uma boa gargalhada e foi dormir satisfeito. Os Espíritos
nunca mais voltaram. Como se vê, esse tipo de Espíritos, mais levianos do que maus,
simplesmente deixam de produzir seus fenômenos quando as pessoas não mais se incomodam,
não se assustam mais, não ficam com medo. Assim que descobertos, se afastam e vão buscar
novas vítimas.
Há Espíritos que se manifestam através dos fenômenos de efeitos físicos para pedirem
socorro. São aqueles que se sentem sós, abandonados, descrentes de tudo. E nós, que sentimos,
vemos e ouvimos seus lamentos sempre temos condições de ajudá-los. Vejam o que fez a nossa
companheira Euzides neste tipo de situação cuja narrativa está na seção “Entrevista da Mocidade”
desta edição.
Os fenômenos de efeitos físicos também podem ser provocados por Espíritos maus,
aqueles que ainda tem a maldade como móvel de suas ações. Não são demônios, satanás, mas,
simplesmente Espíritos imperfeitos. O objetivo deles é causar grandes transtornos, provocar pavor
e insegurança, contendas, separações; querem, muitas vezes, por vingança, prejudicar as
pessoas. Eles vem até nós por deixarmos abertas, e até escancaradas as portas e janelas da
nossa “casa mental”: maus pensamentos, desarmonia no lar, discussões baratas, brigas sem
motivo, gritaria para se impor, descontrole do vício alcoólico, falta de fé em Deus, falta de oração
etc. Neste caso, para afastar os Espíritos maus, há necessidade de providências disciplinadoras e
transformadoras a serem tomadas por parte das pessoas que estão sofrendo com os fenômenos.
Lembrando o Mestre, “Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum.” [2]. Não precisamos nos
tornar santos (não é possível em uma única vida), mas há necessidade de tomar novas atitudes
em nossa vida: cultivo diário da oração; harmonização de pensamentos onde estivermos, não
somente no lar; atos e palavras voltados para a bondade; hábito da leitura edificante; e vivência da
fé em base inabalável. Ao cultivarmos estas ações transformadoras para o bem e “perseverarmos
até o fim”, não somente afastaremos os maus Espíritos, mas seremos frequentemente visitados
pelos Bons Espíritos. “Sede sempre bons e só tereis bons Espíritos ao vosso lado.”[1 ]
Portanto, sempre que ouvirmos, virmos, sentirmos algum fenômeno físico provocado por
Espíritos, tenhamos a certeza de que, por trás de tudo isso há sempre um porquê: chamar nossa
atenção para o mundo espiritual, “...uma das forças vivas e incessantemente atuantes na
natureza...” [3]. Apesar de vivermos uma vida material, na essência somos Espíritos. E devemos
nos conscientizar que como Espíritos encarnados, temos compromissos com todos aqueles que
convivem conosco; não estamos na Terra somente para desfrutar dos prazeres que a vida material
nos proporciona; temos amigos (e não-amigos) “do lado de lá”; temos uma vida intensa de
relação, mesmo que não percebamos, com os Espíritos do mundo espiritual. “Há mais coisas
entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia.” [4]. Desfrutemos da interação com o
mundo dos Espíritos de forma natural sem qualquer preconceito, desprezo, preocupação ou medo,
mas sim com muito respeito, com a devida seriedade e com a moralidade que eles merecem.
Sergio Itami

[1 ] Kardec, A. “O Livro dos Médiuns”, Editora LAKE, 23ª Ed., out, 2004.
[2] Evangelho de Marcos, 9:29.
[3] Kardec, A. “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Editora LAKE, 59ª Ed., nov, 2003.
[4] Shakespeare, W. “Hamlet, Rei Lear, Macbeth”, Clássicos Abril Coleções, vol. 1 0, abr, 201 0.
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AOS EDUCADORES
A LIBERDADE NA EDUCAÇÃO
Liberdade na educação significa indisciplina? A pretexto de se respeitar a autonomia da
criança deve-se deixar que ela faça o que bem entender? Quando se fala em respeito à criança
significa entender sua natureza, suas necessidades, a fase de desenvolvimento em que ela se
encontra, enfim as tipicidades da infância. A criança não é um adulto em miniatura, ela tem
uma psicologia infantil própria, ela não vê o mundo como os adultos vêem. Para conseguir
trabalhar com ela com proveito é preciso levar isso em consideração. Portanto, nada de tirania,
nem disfarçada de afeto, no caso da chantagem emocional, nada de brutalidade física ou
psicológica. Sim, palavras também doem e atitudes também deixam marcas. O amor é a
melhor medida. Quem ama respeita e tem melhor chance de acertar. Porém, temos que levar
em conta que são espíritos ainda imperfeitos e que vieram para se educar.
Não se trata de mostrar quem é que manda, mas de motivar. Primeiro: o que é
disciplina? Disciplina é o aluno sentado quietinho horas a fio enquanto o professor fala? Isso
não é disciplina, é adestramento, mas tem um preço muito alto, mata a espontaneidade, a
criatividade e até a inteligência da criança. Segundo: às vezes, mas nem sempre, o
desinteresse ou a indisciplina podem acontecer quando a aula é chata, ou não apropriada para
aquela faixa etária, ou para aquelas crianças em particular. Em o livro “E para o resto da vida”,
Wallace Leal V. Rodrigues conta a história “A Laranja”, em que um pomar “incendiou” a
imaginação da criança. Nossas aulas também precisam “incendiar” a imaginação da criança.
Uma boa aula dá trabalho, é preciso preparar com antecedência o plano de aula e o
material. Tudo isso é muito trabalhoso, às vezes dispendioso e, principalmente, toma muito
tempo. Aconselho a quem não estiver disposto que abandone a Educação. Somente quem tem
imaginação e está disposto a todos os sacrifícios e renúncias vai alcançar o grande prêmio de
seu empenho e perseverança. Não, não se trata de premiação em dinheiro, nem em medalha,
nem o reconhecimento público, mas não há premiação mais elevada, nem tão gratificante
quanto esta: uma boa aula! Aquela aula bem preparada e bem aplicada que atinge exatamente
o alvo, gostosa de se dar, e que a crianças participam com o maior entusiasmo! Não se trata de
virar Xuxa pra entreter a criançada. Não desanimem os iniciantes, isso se aprende, há cursos,
livros e muitas boas idéias na internet que podem ser adaptadas para a nossa classe.
Um ponto importante deve ser levado em consideração: o tempo de concentração da
criança, ele é pequeno para assuntos teóricos e apenas falados. Portanto nunca, mas nunca,
em hipótese alguma, faça-se palestras para as crianças. Muitos adultos já acham isso
maçante, imaginem elas. Prepare-se uma boa aula, utilizem-se recursos, e não se verá a
classe virar uma bagunça, a não ser a boa bagunça da classe trabalhando na proposta
apresentada. Às vezes uma criança nova na classe reproduz comportamentos aprendidos na
escola tradicional para ter uma desculpa pra sair da sala justo na hora em que a aula evolui
para uma coisa mais séria como uma exposição dialogada, um questionamento, apresentação
de um texto, etc. Então ela pede pra ir ao banheiro ou beber água. Na hora da atividade não se
lembra dessas necessidades. Mas logo ela se adapta.
Os educadores não podem querer ter só “anjinhos” na sua classe. “Os sãos não
precisam de médico” 1 dizia o Grande Educador Jesus. Uma observação mais atenta da
criança, o toque, a atenção, o elogio, o incentivo, dar oportunidade a ela, às vezes já resolvem.
Se não, as causas da indisciplina devem ser investigadas. Estaria o Educador manifestando
preferências? A criança estaria com problemas em casa? A conversa com os pais pode
esclarecer. Às vezes o pânico de que uma criança ponha a perder todo o trabalho desenvolvido
em classe leva o Evangelizador a ser autoritário. Ele tem medo de perder o controle da classe,
(continua na pg. 7)
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não sente confiança em si e se esquece que não está sozinho, há toda uma equipe espiritual
amparando-o. Não desanimem Evangelizadores, não desistam de suas tarefas. Não
abandonem a classe. Todo desafio tem sua solução. Orem e confiem. O fracasso de agora
pode significar sucesso mais adiante. Sair arrasado de uma aula pode nos estimular a
pesquisar mais e buscar novas formas de trabalhar. E o sucesso virá, com certeza! Mas tenham
paciência, está se trabalhando com a evolução do espírito, as conquistas podem demorar, mas
serão permanentes. É possível que não vejamos amanhã as asinhas batendo, mas depois de
amanhã, quem sabe... Uma coisa é certa: nosso trabalho não é vão. 2
Celia Elmy
1 ) Lucas 5:3; 2) 1 ª Carta de Paulo aos Coríntios 1 5:58

e-mediúnico
RELATO DE UMA MÃE ADOTIVA
Amei aquela criança como se fosse minha. Deram pra criar e eu aceitei. Dei todo meu
carinho, amor, tudo o que pensei que fosse certo. Nunca imaginara algo tão maravilhoso
acontecer. Eu não podia ter filhos e meu marido nem tocava no assunto adoção. Era um
homem orgulhoso, como iria pegar qualquer um para criar? Queria um filho legítimo, seu
sangue, e fiquei muito triste. Queria poder realizar seu desejo, mas não podia. Ele arrumou
amantes, eu já sabia, mas fingia que nada sabia, pois me culpava por não poder desempenhar
o papel de mãe de seu filho. Não sei ao certo com quantas mulheres ele saiu e nem queria
saber. Era só fingir que estava tudo bem que talvez ficasse.
Uma dessas amantes ficou grávida. Foi então que ele veio e me contou o que andou
fazendo. Por mais que já soubesse, aquelas palavras me deram uma tristeza profunda, e ele
disse que essa tal estava grávida, mas que queria abortar, pois a família não ia aceitar ela ter
um filho de um homem casado, nunca apoiariam o relacionamento que ela tinha com ele. Aí me
deu uma vontade de falar, vi uma oportunidade de ter um filho e ele ter um filho de seu sangue
como queria. Consegui passar por cima de tudo o que ele me fez só para ter a oportunidade de
ser mãe e ter uma família que tanto sonhei. Passou o tempo e aquela criança veio para nosso
lar. Nunca ele tocou sobre o que aconteceu com a mãe biológica e eu achei bom, o que
realmente fez aquela criança ser minha. Criei, amei aquele garotinho, era meu filho e nada
mais poderia mudar. Engoli muita coisa para ter a família de meus sonhos. A criança foi
crescendo e cada vez mais era meu filho. Havia momentos em que até esquecia que não tinha
saído de mim.
Mas, para minha triste desilusão, meu marido não agiu como eu esperava, achava que
com um filho ele ficaria satisfeito e viveríamos bem de novo, como no começo, quando fizemos
planos de ter uma família. Ele ficou a cada dia mais distante, parecia que quando olhava aquela
criança lembrava de tudo de errado que tinha feito e não conseguia amar, parecia desprezar, e
cada dia mais aquela criança era só minha. Ele nunca estava em casa, desconfiava que estava
me traindo de novo, mas não tinha coragem de acreditar, até que um dia ele veio e disse que
não dava mais, que não conseguia mais viver comigo, e eu, mesmo depois de tudo que fiz por
ele, que engoli, que fingi esquecer, fiquei sem rumo. O que seria de mim e daquela criança que
já era minha? O que seria dela? Implorei para ficar com o filho, mas, para minha tristeza maior,
ele estava me deixando para viver com a moça que era a mãe verdadeira daquela criança.
Implorei para me deixar com ela e ele disse que eu não tinha direito, que nunca tinha sido meu.
Fiquei arrasada, não sabia o que fazer. A escuridão caiu sobre mim, fiquei desamparada,
sem rumo, sem saber a quem recorrer. Passei alguns anos em uma depressão profunda, não
tinha forças para nada, era um farrapo humano. Até que um dia, por indicação de um médico
(continua na pg. 11 )
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AOS PAIS
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS

Todo bebê tem sistema nervoso sensível, necessitando de cuidados
constantes, carinho físico e verbal para desenvolver a segurança no
mundo novo. Logo que nascem sentem tudo do ambiente, cheiro,
cores, vozes felizes ou não, músicas, etc. Sua personalidade já está
sendo formada através do tratamento que recebem (ambiente
tranquilo = criança segura e feliz).
Os bebês são expressivos e não tem controle sobre suas emoções, portanto choram
com muita frequência, nós precisamos de calma, atenção e criatividade para ampará-los no diaa-dia. Quando se estabelece uma rotina o desenvolvimento psicomotor avança tranquilamente
no ritmo da criança. É normal eles se assustarem com pessoas, lugares, sons altos e
repentinos, com escuro e com animais. Cada um tem seu próprio ritmo, (rolar, sentar,
engatinhar, falar e sair das fraldas), precisamos respeitar cada momento para que não entrem
em estresse ou pulem etapas. Quando conversar com a criança, fale corretamente para que ela
aprenda e não tenha problemas para se expressar fora de casa.
Nos três primeiros anos a criança aprende e se desenvolve, física e emocionalmente,
muito mais do que em qualquer outro tempo. Evite falar alto, porém ela necessita aprender a
diferença entre o sim e o não, entre pode e não pode. Os limites deverão ser colocados desde
cedo, assim ficará mais fácil para que desenvolva o respeito nas relações com parentes e
amiguinhos. Hoje em dia as crianças tem um desenvolvimento intelectual muito precoce, isso
não significa que seu emocional acompanhe, portanto, nessa fase a criança aprende a
conhecer o mundo e a ela mesma, manipula objetos e pessoas. Seu desenvolvimento
psicomotor está em plena atividade, necessitando de muitas informações, sua curiosidade por
tudo é muito grande. Falar a verdade sempre é o mais indicado. Ler, contar histórias, brincar,
dançar, são atividades que devem ser inseridas desde os primeiros meses. Alimentação
materna até quando possível. Estudos como do Instituto Catarinense de Pós Graduação
comprovam que as crianças que ouvem músicas suaves ou clássicas tem suas atividades
cerebrais estimuladas, são mais tranquilas e aprendem mais rápido.
Quando estiver com uma criança, faça sempre o seu melhor, seja verdadeiro e lembrese que todos nós fomos crianças um dia, e o erro faz parte da nossa vida adulta. Permita que
seu filho ou filha cometa alguns erros e passe por algumas frustrações, não tente evitá-los,
deixe acontecer, pois ele ou ela terá que aprender a trabalhar com as frustrações e seus
próprios erros para aceitar os das outras pessoas, isso faz parte da aceitação e prova que
acima de tudo merecemos ser amados.
MARILU VENTURA, psicóloga.
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A PRECE

Desde crianças, aprendemos com nossos pais (principalmente com nossas mães), a
orar. Uns dizem que fazem uma prece ou uma oração, alguns dizem que conversam com o
“Papai do Céu”, com palavras decoradas ou com as que surgem na mente naquele instante,
vindas direto do coração. Não importa como, mas a verdade é que todos nós temos algum
momento em que sentimos necessidade de falar com Deus. Jesus também tinha seus
momentos de recolhimento, quando conversava com o Pai Celestial naquela linguagem que só
o coração entende. Quando esteve entre nós, o Mestre nos ensinou a orar. Deixou até um
exemplo de como devemos nos dirigir a Deus: com respeito e humildade, reconhecendo os
próprios erros e com desejo sincero de melhorar intimamente.
A nossa origem divina colocou em nós a marca da nossa eterna ligação com o Pai.
Trazemos gravada na consciência a idéia do Criador, origem de tudo o que existe, que a tudo
governa com suas leis sábias e perfeitas. Mesmo entre os homens primitivos já existia a
crença, embora não muito clara, em um poder superior, uma força maior do que tudo o que se
possa imaginar. Este sentimento é suficiente para nos dar a certeza de que podemos nos dirigir
ao Mais Alto, em qualquer tempo ou lugar, para pedir ajuda diante das dificuldades, para
agradecer pelas bênçãos recebidas, para louvar seu poder e sua glória, para recorrer em favor
de alguém que esteja necessitando, sempre podemos contar com a Providência Divina. Orar é,
portanto, entrar em sintonia com as forças superiores da vida. A prece é o canal de ligação
entre nós e os planos mais altos, dos quais recebemos socorro, proteção, orientação e muitas
outras formas de ajuda que sequer imaginamos. Quando oramos abrimos nosso coração para
receber tudo o que precisamos. São as bênçãos divinas que estão à nossa disposição, basta
que nos coloquemos em condição de recebê-las. Esta condição nos é proporcionada pela
oração, pois ela faz despertar o que há de sublime dentro de cada um de nós e, assim, nos
capacitamos a receber tudo de bom que a Misericórdia Divina nos oferece.
Estamos vivendo num mundo material e precisamos do corpo físico para poder cumprir
nossa etapa de aprendizado e crescimento espiritual. Graças ao avanço da ciência, atualmente
temos muita informação sobre os hábitos de vida mais adequados à manutenção da saúde e à
prevenção de males que possam comprometer nosso organismo físico. Esses hábitos devem
ser incorporados à nossa rotina desde cedo para que não venhamos a ter problemas no futuro.
Assim também, os hábitos que possam nos garantir mais saúde espiritual devem ser adquiridos
na infância, para que nos acompanhem por toda a vida. Entre eles, como um dos mais
importantes, está a prece. Todas as pessoas, de qualquer idade, devem cultivar o hábito da
prece.
Falemos com Deus com a mesma confiança do filho que busca o abrigo seguro nos
braços do pai amoroso. Ao iniciar e ao findar o dia; antes de começar um trabalho e após
concluí-lo; saindo de viagem ou voltando para casa; diante de um problema e após conseguir
resolvê-lo; em qualquer situação, sempre é tempo de elevarmos o pensamento a Deus,
conscientes de que, sem a Sua permissão, nada acontece e Ele sempre nos atenderá, de
acordo com a nossa necessidade e não de acordo com a nossa vontade. A prece sincera
ilumina a alma, balsamiza as dores, diminui o peso das provas e neutraliza o mal que nos
rodeia. Cultivar a oração é assumir o verdadeiro papel de FILHO DE DEUS.
Geni Queiroz
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HISTÓRIAS
O MENINO QUE NÃO OUVIA SEU “ANJO DA GUARDA”
Tato era um menino muito levado. Todo mundo se queixava dele. “Mas que menino
terrível!” lamentava-se a mãe. “Nossa, que menino danado!” espantava-se a professora. “Credo,
que pestinha!” exclamava a vizinha. Tato estava sempre aprontando alguma. Gostava de mexer
com seus colegas e rir das peças que pregava neles. Judiava dos animais, destruía as plantas,
não havia nada debaixo do sol que ele deixasse sossegado.
Seu Anjo da Guarda (sim, ele também tinha um) tinha muito trabalho com ele. Voava (Anjos
voam, mas não precisam de asas) de lá pra cá para salvá-lo das encrencas em que ele se metia.
E se cansava de tanto enviar pensamento (que é o meio dele se comunicar) para o menino se
tornar bom, mas só que ele não dava a menor bola. “Tato, não judie do gatinho. Ele sente dor.”
“Tato, não rasgue isso.” “Tato, não destrua aquilo.” “Tato, não faça essa brincadeira de mau gosto.”
“Tato, escute sua mãe.” “Tato, seja um bom menino.”
“Ufa...” O Anjo da Guarda já estava cansado de tentar proteger o menino. Tato não
escutava mesmo. E por não ouvir seu Anjo da Guarda, muitas vezes acabava se dando mal.
Como aquela em que ele foi mexer com Serelepe. Tato gostava muito de chuchar Serelepe com
um pau através da cerca. Serelepe era o cachorro da vizinha. O cachorro espumava de ódio por
não poder sair e dar uma boa mordida no perverso menino. Bem que o Anjo da Guarda falava e
falava, quer dizer, mandava pensamento: “Tato, não judie do pobre animal. Tato, isso não se faz.
Tato, seja bom!” Mas ele não ouvia nem um pensamentozinho sequer do seu Anjo. Seu prazer era
atormentar o bicho. Até que um dia lá foi ele chuchar o cachorro com um bambu, mas... nesse dia,
para sua surpresa..., o portão estava aberto! E Serelepe dormiu satisfeito à noite na sua casinha
com um pedaço das calças do Tato entre os dentes!
Mas o menino não se emendava. Continuava não ouvindo seu Anjo da Guarda. Sabe por
que ele não ouvia? Porque ele não se lembrava de fazer uma precezinha sequer para o seu
pensamento ficar mais leve e subir até encontrar o do seu Anjo. E lá vai ele aprontar mais uma.
Vai se escondendo para não ser visto porque o que ele quer hoje é pescar e não ir à aula. Seu
Anjo o segue aflito. Olha o rio caudaloso, a correnteza veloz, o barranco onde Tato está sentado.
Percebe o perigo: vai desmoronar! “Cuidado! Tato, cuidado!” Mas o menino não ouve. E lá vai Tato
rolando junto com o barranco para dentro do rio! “Socorro! Socorro! Ai, meu Deus, me ajude!
Prometo que nunca mais vou aprontar com ninguém! Prometo que vou ser bom daqui pra frente!
Glub, glub, glub...” Já estava afundando pela terceira e última vez quando viu que um moço
mergulhava para salvá-lo. Seu Anjo o trouxera. Era um moço bom, nem ia passar por ali, mas o
Anjo lhe enviara um pensamento, que ele captou: “Passe pelo rio!” e ele resolveu passar, quando
viu o menino se afogando.
“Nossa, o que aconteceu com o Tato?” perguntam-se todos. “Está tão mudado!” espanta-se
a mãe. “Criou juízo!” conclui a vizinha. “É um novo Tato!” alegra-se a professora. É que agora e
daqui para frente Tato vai seguir os conselhos da sua mãe e estar sempre de “anteninha ligada”
para ouvir o seu Anjo da Guarda. (“Ufa...” diz ele).
Ceimy
Anjos de Guarda são Espíritos Protetores que receberam a missão de auxiliar os Espíritos encarnados durante a vida
terrena e depois dela. Às vezes acompanham seus protegidos durante várias vidas. Tem também a função de educar.
Perguntas 489 a 521 de “O Livro dos Espíritos”.
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POESIA
Começa aqui nossa história
Era um grãozinho só
Lançado em cova pequena
Apertado que dava dó
Fez um esforço tremendo
Procurando ver o sol
O brotinho que surgiu
Conseguiu varar a terra
Encantado ele viu
O azul do firmamento
Subindo mais um pouquinho
Balançava ele ao vento
Desejando mais enxergar
De galhos e folhas se enchia
E conseguiu vislumbrar
O rio, a montanha, a pradaria
Agradou-se do que via
Outras árvores irmãs
Desejou tê-las perto
Arvorezinhas de maçãs
Sentiu-se um tanto esquisito
Por elas caiu de amores
Percebeu-se meio aflito
O corpo a arrebentar de flores
Estava agora tão bonito
Desejou até cantar
E viu as flores em fruto
Por milagre se transformar
Uma semente caiu
Se alojando na terra
Breve dali surgiu
Verde e tenra erva
Hoje não está mais só
Muitas árvores cresceram
Se espalhando ao seu redor

Jair Presente
Recebida por Celia Elmy em
Tremembé-SP - Primavera de 201 3

EXPOSEEI - Tenda das Sensações
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e-mediúnico (continuação)
em que fui, comecei a freqüentar um grupo para poder
melhorar, um grupo de auto-ajuda, e comecei a gostar.
Conheci pessoas, contei minha história sem medo,
como conto hoje. Até que um dia um dos participantes
do grupo disse que fazia um trabalho alguns dias por
semana em um orfanato e perguntou se eu não queria
ir algum dia junto com ele. Relutei, mas sempre
insistia, um dia aceitei sua proposta e fui, meio
relutante.
Quando cheguei lá tinha dificuldades de
interagir com as crianças. Logo vinha uma vontade de
chorar, lembrando de tudo que tinha passado, mas
criei força e coragem e continuei indo, e me tornei a
verdadeira mãe que sempre quis ser. Hoje tenho
centenas de filhos. Várias foram as crianças que
passaram por minhas mãos. Dediquei a minha vida
toda a elas, e amo cada uma delas unicamente.
Encontrei o meu caminho e transformei tristeza em
amor, e caridade em coisa muito boa e me sinto muito
feliz e realizada. Esta carta é uma homenagem a todos
os meus filhos que ainda continuam pelo mundo, ou
que já se encontram deste lado, mas, principalmente,
ao primeiro, que nunca esqueci e sempre terá um lugar
especial em meu coração. Obrigada, minhas crianças,
por serem meus filhos eternos.

Recebida em 22/09/201 3 por T.Y. no Centro Espírita
Jesus de Nazaré de Tremembé-SP

EXPOSEEI (cont.)

a sala do Deus da Bíblia e a sala da Parábola “Olhai
os Lírios do Campo e as Aves do Céu”. Além disso os
visitantes podiam percorrer o Labirinto do Minotauro e
degustar a salada de frutas (que dessa vez não foi
preparada pelas crianças por falta de tempo). O vídeo
“As Crianças Falam de Deus” fez muito sucesso,
assim como o Espaço Baby, a Oficina de Cartões, a
Sala dos Trabalhos Manuais e o teatrinho “A
Existência de Deus”.
A seguir comentários de quem participou.
DEBORA BARONI - trabalhadora do Centro Espírita
“Jesus de Nazaré”: “Primeiramente fiquei muito feliz,
em ver dois participantes da EXPOSEEI (crianças)
indo na quinta feira de tarde (trabalho de Evangelho e
Passe) nos fazer o convite! Senti muita vontade e
(continua na pg. 1 2)
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EXPOSEEI (cont.)

curiosidade de prestigiá-los, pois pensei: eles serão a continuidade dos nossos trabalhos de
hoje! Quando cheguei no Centro, foi aquela expectativa, logo na entrada ficamos ansiosos com
o que iríamos encontrar! E foi maravilhoso! Fiquei emocionada com tudo que vi. Pude sentir o
carinho e a dedicação dos Evangelizadores, e a confiança com que as crianças desenvolviam
cada etapa das várias salas. Realmente foi muito bom, saí de lá convencida de que, com
carinho, amor, dedicação e paciência teremos muitos trabalhadores na Seara de Jesus!”
JULIA DA FE LIMBA - trabalhadora do Centro Espírita “Jesus de Nazaré”: “Inicialmente senti a
pureza nos olhos e expressões (das crianças). Falaram de Deus de uma forma muito gostosa e
consegui sentir que realmente é tudo aquilo que elas falavam. Muito bom aprender sobre Deus
com essa idade e elas vão levar isso para o resto da vida delas, como orientação,
conhecimento e fé. Serão espíritos melhores.”
LAURA MARLI - diretora do DIJ: Departamento de Infância e
Juventude da USE Taubaté-Tremembé: “Um trabalho perfeito! em
que vocês atingiram o objetivo que é de levar à criança a entender
a existência de Deus. O que notamos é o entusiasmo com que as
crianças apresentavam as etapas. E ainda, aqueles olhinhos...
ficavam observando pra ver a reação da gente. Encantador!
Estavam conscientes do trabalho deles e levando a sério.
NATALIA MERCIA - dirigente do Centro Espírita Irmã Dulce de EXPOSEEI - Deus dos Hebreus
Taubaté: “Fiquei muito impressionada porque as crianças estavam conscientes do que estavam
fazendo, do que estavam falando e faziam com prazer, com responsabilidade e entusiasmo.
Era uma responsabilidade prazerosa, nada obrigado. Eles sabiam o que estavam fazendo,
aprenderam mesmo. Até os mais miudinhos. Era uma coisa simples, mas aquela experiência
do ar, eles perguntavam: ‘Você está vendo? Não. É porque a gente não vê mesmo. Está
sentindo?’ Acho que essa vivência eles vão levar pro resto da vida. Vocês estão de parabéns.”
MARCO ANTONIO SOUZA – Pai: “Eu fiquei focado no meu filho
Nícolas. Observei que ele e as outras crianças que estavam fazendo
demonstração na Tenda, estavam empenhados em fazer bem feito. Eu
e minha esposa Sandra chegamos à tarde para ajudar e vimos que
ainda havia muita coisa a ser feita. E teve gente que já estava lá desde
manhã (montando a Exposição). Colocamos a mão na massa, achei
que não ia dar tempo, mas ninguém estava nervoso. Na hora ficou tudo
pronto. Adorei o vídeo das crianças.”
LÍDIA OKAMOTO BAPTISTA – Evangelizadora do Infantil 2: “Participar
da realização dessa Exposição foi muito gratificante para mim, como
EXPOSEEI - Deus dos Gregos
evangelizadora. As crianças se envolveram totalmente com o projeto.
Seguindo nosso planejamento, estávamos armazenando os trabalhinhos feitos por elas. O
grande dia da apresentação foi ainda mais envolvente pelo trabalho em grupo, preparado e
executado por todos os evangelizadores, pelas crianças, pelos pais e por alguns trabalhadores
do Centro. Serviu para nós como uma grande avaliação do nosso trabalho. Com certeza
atingimos nossos objetivos.”
ISABELLI PLENTZ COSTA - 6 anos: “Aquele dia foi muito legal! Eu achei legal também porque
eu fiz teatro. Eu gostei do Labirinto, de achar o caminho certo.”
GABRIELA MOREIRA SANTOS - 11 anos: “Fiquei na parte do Deus dos Hebreus. Foi divertido
fazer as coisas. A gente passava um vídeo para as pessoas, assistimos um monte de vezes
(passando para os visitantes), até já sabia o que ia passar. Eu falava umas coisas, às vezes eu
errava e dava risada e começava de novo. Foi legal, gostei. Da Exposição eu gostei do
Labirinto.”
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