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UNIÃO & HARMONIA: A CURA ATRAVÉS DA MÚSICA
Grupo Vocal encanta o público com suas lindas composições

oi em uma de nossas visitas à
Colônia de Hansenianos de Pirapitingui que tivemos a feliz oportunidade de conhecer o Grupo Vocal
União & Harmonia, um coral que conta com mais de 30 pessoas e realiza um belíssimo trabalho de cura
através da música.
Uma forte emoção tomou conta
de nossos corações ao ouvirmos as

contagiantes
melodias entoadas pelos
integrantes
do grupo.
Sem dúvida alguma,
este é um trabalho que merece ser divulgado e ouvido
por todos os
simpatizantes e adeptos
de nossa querida doutrina dos espíritos.
Para tanto, procuramos o coordenador do grupo, Roberto Ferreira,
que gentilmente e com muita emoção, nos contou sobre o início e o
desenvolvimento do grupo que além
da musicoterapia, ainda auxilia outros grupos artísticos Kardecistas e
alguns orfanatos e asilos por toda a
cidade de São Paulo.
Pág. 3

NÚCLEO 30 ANOS

A educação da alma depende da saúde do corpo

F

N

este mês, Ricardo Magalhães nos fala como foi sua
chegada ao Núcleo Espírita Assistencial "Paz e Amor".
Conta-nos sobre o imenso
carinho com que foi recebido e
fala a respeito da criação do selo
comemorativo dos 30 anos de
nossa Casa.
Pág. 2

S

abemos que a evolução espiritual é o objetivo primordial de nossa existência terrena.
Mas como educar a alma de um
irmão, como falar dos maravilhosos
ensinamentos de Jesus a alguém
que não tem o que comer?
Ajudemos a alimentar o corpo desses irmãos para que, então, possamos alimentar suas almas. Pág. 4
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Caros Amigos,
Gostaríamos de agradecer as inúmeras palavras de incentivo e apoio
que vimos recebendo durante os dezesseis meses em que vem circulando nosso informativo.
Esperamos poder continuar agradando a grande maioria de nossos leitores, trazendo informações e assuntos relacionados à nossa doutrina, bem
como os importantes trabalhos assistenciais realizados em nosso país.
Para tanto, torna-se imprescindível a colaboração de todos vocês no
que se refere ao envio de matérias e
reportagens ligadas a esses assuntos.
Para a publicação, devido ao estilo do informativo, pedimos apenas que
sejam observadas algumas condições:
• Matérias e reportagens deverão ter,
no máximo, 3000 caracteres e as mensagens, no máximo 1300.
• As publicações serão realizadas oportunamente atendendo-se às condições
físicas do informativo.
• O fechamento do informativo é feito
sempre no dia 15 de cada mês.
• Todo material entregue passará pelo
nosso Conselho Editorial, responsável
pela aprovação do mesmo.
Para informações adicionais, pedimos que entre em contato conosco
através do telefone 6163-9044.
Obrigado.
A Coordenação
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Paz e Amor: 30 anos de histórias para contar
RICARDO S. MAGALHÃES

O

Núcleo Espírita Assistencial
Paz e Amor comemora, neste
ano de 1999, 30 anos de sua fundação. Trinta anos, caro leitor, é uma
vida! Muitas histórias de luta, de dificuldades, de aprendizado e de muito amor à causa espírita esta Nobre
Instituição certamente tem para contar, e de uma das histórias, tive a felicidade de participar.
Em 1996, conheci o nosso companheiro Marcial Jardim através do
amigo Jamil que tem uma livraria espírita chamada “Nosso Lar”, no centro de São Paulo. Certa vez, quando
lá estava, nosso amigo me comunicou: “Ricardo, tem uma pessoa que
quer lhe conhecer. Trata-se de um trabalhador de uma casa espírita que fica
no Cambuci e o conhece através do
seu livro “Os Benefícios do Equilíbrio”.
Ele gostou tanto de seu livro que o
divulga com muito entusiasmo”.
Fiquei contente com a notícia! Os
dias se passaram e recebi um telefonema do Jamil: “Ricardo, lembrase daquele amigo que lhe falei? O
Jardim? Pois é, ele deixou alguns livros na livraria e pediu a gentileza de
quando você passar aqui, autografálos para ele e seus amigos.”
Foi o que fiz. E mais dias se passaram... quando fui até a Federação
Espírita do Estado de São Paulo e
resolvi ir ao Jamil.

ATIVIDADES DA CASA
2.ª feira - Curso de Orientação Maternal
(14:00) Cursos Doutrinários e Desobsessão
(19:30); 3.ª feira - Entrevista e Orientação (19:00); 4.ª feira - Assistência Espiritual (14:00 e 19:30); 5.ª feira - Assistência Espiritual (19:30); 6.ª feira; Evangelho (19:30); Sábado - Evangelização
Infantil e Assistência Espiritual (9:30)

Chegando à livraria, que surpresa! Lá estava o Jardim que logo me
deu um daqueles abraços que quase perdi o fôlego. Ficamos conversando, conversando... quando ele me
convidou para fazer uma palestra no
Núcleo. Naquela ocasião, eu estava
lançando meu terceiro livro “Evoluindo com Jesus”, e acertamos a data.
Foi assim que tudo começou...
Em muitas casas espíritas já
costumava fazer palestras, mas nunca tivera me afeiçoado tanto a uma
instituição quanto ao Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor. Os anos

se passaram e chegamos ao ano de
1999, quando completa oficialmente
30 anos de fundação desta Casa. Fui
convidado pela Diretoria para idealizar o selo comemorativo dos 30 anos
o que fiz com todo amor e gratidão.
Como minha história, tenho a certeza, muitas outras de maior importância, o Núcleo tem para contar a todos nós. Assim, só me resta agradecer aos amigos e irmãos do Núcleo Espírita Assistencial Paz e
Amor e dizer: Parabéns pelos 30
anos de amor e muita dedicação ao
próximo!!!

Participe de nossa Caravana ao Hospital de Hansenianos de Pirapitingui (Itu). Todo 3.º domingo do mês.

ENSINAMENTOS DO DR. KARL (5)
Desta vez Dr. Karl nos preleciona
sobre o tema "Perdão e Tolerância".
Há que distinguir perdão de tolerância; há que se entender o ensino do
Cristo sobre o perdão interminável
(70 vezes 7). O ato de perdoar significa verdadeiramente não guardar
jamais mágoa, ressentimento, rancor, nem revide, compreender a imperfeição humana interminavelmente. Interminável deve ser o nosso
sentimento de piedade e a nossa
caridade de orar pelos que nos tem
ódio, perseguem ou caluniam ou que
nos fazem mal, seja como for.
Perdoar, entretanto, não significa privar o faltoso reincidente crônico do
benefício educador do resgate, do
impacto disciplinador da lei de causa e efeito. O faltoso consciente e
senhor do livre arbítrio deve sofrer
as conseqüências dos seus atos
incorretos, contrários à lei do bem.
Os excessos, as desobediências
sucessivas, o desaproveitamento

contumaz da preciosas oportunidades oferecidas pela misericórdia divina através das criaturas de bem,
tem de ter um paradeiro, que é o limite determinado pela tolerância.
Este limite, se visivelmente ultrapassado, especialmente pelos males
que faz advir aos benfeitores, exige
que se entregue o faltoso à sua própria sorte, isto é, que seja lançado
no torvelinho da vida, à mercê de si
mesmo, para que, submetido às leis
da vida, tenha, pelo sofrimento, a
oportunidade punsante do remorso,
do arrependimento, gerando as
transformações redentoras. O afastamento da cobertura protetora que,
se persistida, ganharia foros de conivência estéril, torna-se em ato de
caridade, de amor esclarecido, embora dolorido, pelo faltoso pertinaz,
sem deixar de haver perdão irrestrito,
e legítima piedade de parte dos benfeitores!!!
Episódios anotados por Raphael Rios
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O Evangelho de Jesus em suaves melodias

T

udo começou quando uma médium de nome Maria Zuleide,
inspirada pelo Alto, chamou Roberto
e o amigo Écio e lhes disse que tinham um importante trabalho a realizar: ensinar o Evangelho de Jesus
através da música.
Nesta ocasião, trocaram olhares
desconfiados e retornaram a seus
lares pensativos. Onze meses depois, no dia 11 de novembro de 1984,
Roberto recebe sua primeira música
e no dia seguinte, quando vai mostrála a seu amigo, descobre que Écio
acabava de ser inspirado pelo Alto e
havia composto uma outra canção.
Com o passar do tempo, outras
pessoas foram chegando e novas
composições foram surgindo. Hoje,
quatorze anos depois, o grupo já
possui mais de 340 músicas, quarenta delas distribuídas em seus três
CD's: Parafuso (1994); Terceiro Milênio (1996) e Caminho Azul (1998).
Roberto conta que este trabalho
foi criado no plano espiritual pela irmã
Retier, uma freira que viveu na França há muitos anos atrás.
Certo dia, um grupo de dezoito
crianças, órfãs da guerra e da peste,
bateram à porta do convento onde
vivia a irmã, pedindo comida e abrigo. A doce irmã acolheu-as com
amor e carinho e lhes ensinou a trabalhar na pequena horta que havia
atrás do convento. Enquanto trabalhavam, Retier, sempre alegre, cantava suas canções. Percebendo que
as crianças acompanhavam suas
melodias, decidiu formar um coral
que, em pouco tempo, encantou todos os moradores da região.
Mas havia um padre que assediava Retier e, não conseguindo atingir seus objetivos inferiores, procurou então o bispo e, vingativo, inventou que a freira mantinha casos amorosos com os garotos do coral.
Punida severamente, Retier passou o resto de sua vida enclausurada no convento e, pouco antes de

seu desencarne, prometeu às outras
freiras que iria buscá-las no momento oportuno para criarem, no plano
espiritual, um novo trabalho onde
pudessem levar, através da música,
o Evangelho de Jesus a todos os
corações. Hoje, irmã Retier é a
mentora do União & Harmonia.
Além da beleza das músicas,
diversas curas são realizadas durante
as apresentações. Estas curas puderam ser comprovadas várias vezes
pelos integrantes do grupo. Uma das
experiências mais interessantes foi
o caso de Dona Irene que, morando
nos Estados Unidos e constatando
que estava com câncer em fase bem
avançada, decidiu retornar ao Brasil
para se despedir de sua mãe. Após
relatar sua triste história, Dona Irene
é convidada pela mãe para conhecer
o Grupo Vocal União & Harmonia.
Aceita o convite e, durante a apresentação da música "Médico de Homens e de Almas", em homenagem
ao apóstolo Lucas (responsável pelo
trabalho de cura durante as apresentações do coral), têm uma vidência
onde uma freira e um senhor caminham em sua direção e iniciam um
tratamento na região afetada. Dias
depois, Dona Irene faz um exame no
hospital com vários médicos e recebe, impressionada, a notícia de que
não mais existia qualquer foco cancerígeno em seu corpo.
As apresentações do União &
Harmonia são totalmente gratuitas e
o dinheiro arrecadado com a venda
de CD's vem sendo destinado a gravação de novos CD's, ao auxílio a outros grupos Kardecistas que divulgam
a doutrina através da música e de
peças teatrais e, como não podia deixar de ser, a asilos e orfanatos cadastrados, carentes de recursos materiais. Atualmente, entretanto, essa
verba está sendo empregada na compra de uma nova sede para o grupo.
Roberto nos conta que hoje existem 14 grupos filiados à Fundação

Cultural Grupo Vocal União & Harmonia que levam a todos os cantos
do país a alegria e os ensinamensto
do nosso amado Mestre Jesus.
Para maiores informações falar
com Roberto Ferreira, tel.: 222-5986,
222-2732, 222-6335 ou por e-mail:
fabus@usway.com.br.
Suzana A. da C. Ferreira

AGENDA DE ABRIL
18 - Visita à Colônia de Hansenianos de
Pirapitingui

MENSAGEM

Ao Criador
Pai do Eterno Amor e Bandade! Pai
misericordioso e grande! Enviai a Tua
luz majestosa e bela sobre estes teus
filhos que se lançam a Teus pés, implorando o pão nosso da alma, de cada
dia.
Cobre com o manto de Tua eterna misericórdia os Teus indignos filhos, que
a cada passo contrariam os Teus desígnios.
Perdoa, ó Deus, a maldade de teus
servos cegos pela materialidade; conceda um eflúvio balsâmico da Tua inconfundível piedade paternal aos náufragos deste oceano de trevas e iniquidades.
Dá-nos a força de repelir de nós os
maus pensamentos, os maus atos e a
tendência ao vício.
Faz, ó Deus, com que os maus se afastem de nós, e a Tua bênção os cubra
também.
Que nossos inimigos tenham paz nas
suas consciências e que possamos nos
amar.
Rogamos, Senhor, que envies Teus
Divinos Mensageiros à cabeceira dos
doentes e que suas dores se transformem em saúde e paz!
Abençoado sejas mais uma vez, meu
Deus. Assim seja.

Autor desconhecido
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Fora do amor e da caridade não há salvação
SONIA FERRAZ FERREIRA

Q

ueridos companheiros, a prova
mais cruel que um irmão pode
passar é a fome. Devemos, sim, nos
esforçar para transmitir a esses amigos ensinamentos de amor, perdão,
paciência, mas, antes de tudo é preciso que saciemos sua fome e agasalhemos seus corações amargurados. Um companheiro que passa
fome e frio não tem condições de
pensar no melhoramento espiritual.
Transcrevemos a seguir, uma
mensagem de Cárita, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que encontramos no capítulo XIII, "Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a
vossa mão direita", um texto realista
que é um alerta aos nossos corações.
"Chamo-me Caridade; sigo o caminho principal que conduz a Deus.
Acompanhai-me, pois conheço a
meta a que deveis todos visar. Dei
esta manhã o meu giro habitual e,
com o coração amargurado, venho
dizer-vos: Oh! meus amigos, que de
misérias, que de lágrimas, quanto
tendes de fazer para secá-las todas!
Em vão, procurei consolar algumas
pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: Coragem! há corações bons que
velam por vós; não sereis abandonadas; paciência! Deus lá está; sois
dele amadas, sois suas eleitas. Elas
pareciam ouvir-me e volviam para o
meu lado os olhos arregalados de
espanto; eu lhes lia no semblante que
seus corpos, tiranos do Espírito, tinham fome e que, se é certo que
minhas palavras lhes serenavam um
pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetialhes: Coragem! Coragem! Então,
uma pobre mãe, ainda muito moça,
que amamentava uma criancinha,
tomou-a nos braços e a estendeu no
espaço vazio, como a pedir-me que
protegesse aquele entezinho que só
encontrava, num seio estéril, insuficiente alimentação.

Alhures vi, meus amigos, pobres
velhos sem trabalho e, em conseqüência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e, envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram,
implorar a piedade dos transeuntes.
Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda a parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações
generosos e compassivos. Por isso
é que aqui venho, meus amigos, e
vos digo: Há por aí desgraçados, em
cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o
que deveis fazer; deixo aos vossos
bons corações a iniciativa. Se eu vos
ditasse o proceder, nenhum mérito
vos traria a vossa boa ação. Digovos apenas: Sou a caridade e vos
estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem.
Mas, se peço, também dou e dou
muito. Convido-vos para um grande
banquete e forneço a árvore onde
todos vos saciareis! Vede quanto é
bela, como está carregada de flores
e de frutos! Ide, ide, colhei, apanhai
todos os frutos dessa magnificente
árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe
tirardes, atarei todas as boas ações
que praticardes e levarei a árvore a

ANIVERSÁRIOS DO MÊS
03 - Suzana

22 - Wilton

05 - Bety Tirlone

25 - Job

05 - Cíntia

30 - Walquíria

05 - Margareth
06 - Ricardo Rossi
08 - Sandra
17 - Avany
17 - Carina

Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível.
Acompanhai-me, pois, meus
amigos, a fim de que eu vos conte
entre os que se arrolam sob a minha
bandeira. Nada temais; eu vos conduzirei pelo caminho da salvação,
porque sou a Caridade" - Cárita,
martirizada em Roma. (Lião, 1861.)
Irmãos: sem a ajuda de todos,
nada podemos fazer pelas nossas
gestantes carentes. Um quilo de açúcar, uma lata de óleo ou leite, um
pacote de macarrão, e pronto... as
cestas básicas estão completas e
acreditem, irão cheias de amor e vibrações de cada um de vocês. Muito obrigada.
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Conduta Espírita
Jamais reter, inutilmente,
excessos no guarda-roupa e na
despensa, objetos sem uso e
reservas financeiras que podem
estar em movimento nos serviços
assistenciais.
Não há bens produtivos em
regime de estagnação.

