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A IMPORTANTE VIRTUDE DA OBEDIÊNCIA

U

ma de nossas maiores dificuldades e, porque não dizer, um
dos defeitos que costumam estar
presentes em todos nós, é a relutância em aceitar as opiniões que
não vêm de encontro com a nossa

realidade. Quando achamos que estamos certos em algo que queremos
fazer, ignoramos quaisquer regras e
agimos conforme nossa vontade, sem
percebermos que isto pode ser muito
prejudicial à coletividade. Não para-

4.ª Feira do Livro: outro evento de sucesso

N

o dia 1º de agosto, realizou-se em nosso Núcleo a 4.ª Feira do Livro Espírita, que teve como grande destaque o lançamento
do livro "Rastros de Luz",
ditado pelos mentores espirituais da Casa, através de
nosso querido amigo Marcial Jardim.
Antes da abertura das
portas ao público, os trabalhadores
da Casa foram brindados com as belíssimas palavras do Sr. Oscar que
falou sobre Martinho Lutero, criador
do Protestantismo, em 1517 e o primeiro a defender a idéia de que o livro deveria estar ao alcance de todas as pessoas. Foi ele que fez com
que os ensinamentos da Bíblia, antes trancada a sete chaves pela Igreja
Católica, chegassem a todos os lares e a todos os povos. Sr. Oscar
falou também de Allan Kardec, missionário que veio descortinar os mistérios do "mundo invisível", que até
então as Igrejas não tinham conhecimento. Foi através de seus livros
que tomamos conhecimento não só
da imortalidade da alma, como também da vida "além túmulo".
Em seguida, Alcione destacou a
importância do livro espírita em nos-

mos para refletir que, sem regras, a
paz e a harmonia jamais existiria, pois
cada um de nós iria fazer as coisas a
seu modo, o que geraria constantes
conflitos sociais. Não é questão de
certo ou errado, mas de diversidade
de idéias. E é para solucionar esses
problemas que existem as leis, nem
sempre justas, é verdade, mas que
devem ser seguidas para que possa
existir uma vida em comunidade.
Precisamos ter esta consciência
coletiva e acatar as regras que existem em nosso país, em nosso lar,
em nosso trabalho e, também, em
nossa Casa Espírita.
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sas vidas, por ser o veículo que contém importantes mensagens que nos
trazem a estabilidade emocional e o
aprendizado. Mensagens como as
de Pai Juca, que agora estão reunidas no livro "Rastros de Luz", para
que seja nosso livro de cabeceira nos
momentos de alegria e dificuldade.
Finalizando, passou-se a palavra
ao Jardim que, muito emocionado,
disse ser aquele um dos dias mais
felizes de sua vida. Agradeceu ao Pai
Juca, Alma Mariana e Alberto do
Carmo, entidades que sempre o
acompanham e que agora deixavam
sua mensagens gravadas naquele belíssimo livro. Humildemente disse
que não queria ter seu nome colocado no livro, como médium, mas que
isso foi necessário para que o livro
tivesse uma maior divulgação fora do
Núcleo.
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Cairbar Schutel: o pai da pobreza

C

onsiderado em sua época, por
muitos, como o espírita Número
um do país, Cairbar de Souza Schutel foi uma personalidade digna e dinâmica, que tudo fez e ainda faz em
benefício da divulgação do Espiritismo, não somente em solos brasileiros, mas também em outras nações.
Filho de Antero de Souza Schutel
e de Rita Tavares Schutel, Cairbar de
Souza Schutel nasceu a 22/09/1868,
no município do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. O seu desencarne, segundo narra Leopoldo Machado no livro Uma Grande Vida, ocorreu no dia 30 de janeiro de 1938, na
cidade de Matão, interior paulista.
Aos 9 anos de idade estava órfão de pai e mãe, mas espírito altivo
decidiu não ser dispendioso a ninguém. Optou em ser prático de farmácia, profissão que o acompanhou
até o desencarne.
“Nunca me preocupo com a renda que meu trabalho possa produzir.
Trabalho sempre preocupado com o dever. Desde que
do trabalho possa advir o suficiente para mim, o resto é
secundário”, considerou certa vez, Cairbar Schutel.
Embora carioca de nascimento, atraído pelo interior, trocou a capital do Império respectivamente por
Piracicaba, Araraquara e Matão, onde fundou uma farmácia, algo que impressionou e muito os moradores.
Na condição de um dos seus
emancipadores, foi o primeiro prefeito de Matão. Em 1898, o humanitário e patriótico cidadão Cairbar de
Souza Schutel, empregando todo o
prestígio político que tinha e comprando com seus próprios recursos
o prédio para a instalação da Câmara, conseguiu a criação do município de Matão.
Era Cairbar Schutel um pregador
da Doutrina que se ouvia com prazer, aprendendo e recriando o espíri-

to, discorre Leopoldo Machado. Não
foi espírita de primeira hora, pois que
nasceu de família católica, mas como toda alma iluminada, viveu seu
momento de conversão. O médium
Calixto Nunes de Oliveira foi quem o
iniciou no mundo do Espiritismo, colocando-o em contato com a Doutrina codificada por Kardec. Como resultado de sua conversão, o Centro
Espírita Amantes da Pobreza foi instalado no dia 15/07/1905, em Matão.
Fruto do dinamismo de Cairbar
Schutel, em agosto de 1905, o jornal O Clarim nasceu com o objetivo
de defender e propagar os valores conhecidos como liberdade, solidariedade, enfatizados pelo Espiritismo.
Anos após, com a mesma finalidade, no dia 15 de fevereiro de 1925
veio à luz A Revista Internacional de
Espiritismo.
Além de farmacêutico, exerceu
as profissões de radialista, jornalista e escritor, condição na qual redigiu, por exemplo, “Espiritismo Para Crianças”, livro que
explica como a Doutrina deve ser ensinada aos petizes.
Maria Elvira da Silva
Schutel, popularmente conhecida como Mariquinha,
foi a esposa de Cairbar de
Souza Schutel, um exemplo de dedicação e amor,
que faleceu algum tempo depois do
casamento, vitimada por lepra.
Aos 69 anos, depois de levar uma
vida voltada exclusivamente ao bem,
o missionário desencarnou. O seu
enterro foi uma verdadeira apoteose,
tal o enorme acompanhamento. Espíritas e não espíritas de muitas e
longínquas localidades a ele acorreram. Foi o que no dia 12 de fevereiro
de 1938 publicou O Clarim. Partia,
então o Pai da Pobreza, deixandonos inúmeras lições de trabalho a
favor do bem.
--------------------------------------------------Texto de José Basílio
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ANIVERSÁRIOS SETEMBRO
02 - Nemézio
04 - Marlene
07 - Neuris
11 - Sonia
12 - Alexandre

17 - Luiza
27 - Marcos Amato
29 - Débora
30 - Armando

Mais uma linda história
da colônia de Pirapitingui
ELIANE O. MIANNI MOTTA

V

ocê conhece alguém que: viva
sozinho, sem saber de parentes, pais e irmãos? Se emocione
com algumas poucas palavras de carinho? Ganhe uma simples flor colocada em um copo e, a partir desse
dia, não deixe de ter uma florzinha
em casa? Vire criança quando ganha uma festinha de aniversário uma
vez na vida? Só na velhice conheça
e coma "brigadeiro" e "quindim"? Depois de anos de solidão, senta-se à
mesa e faz uma refeição acompanhado? Agradece emocionado pequenos
gestos e mimos, quando a maioria
das pessoas não valoriza este ato?
Não se queixa de feridas e deformidades decorrentes de uma doença?
Alguém assim emocionou um
pequeno grupo de aprendizes que, a
cada lição, agradece ao pai a oportunidade dada.
Obrigada Mestre por ter colocado o Sr. Alício, da Colônia de Hansenianos de Pirapitingui, em nosso caminho. Iluminado seja o seu retorno
à pátria espiritual, ocorrida no dia 18
de julho último, horas antes de nossa visita.

AGENDA DE SETEMBRO
12 - Evento em comemoração aos 30
anos do Núcleo.
19 - Visita à Colônia de Hansenianos de
Pirapitingui
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A harmonia em uma Casa espírita depende de nossas atitudes

A

ssim como em qualquer empresa, um Centro Espírita também
possui um Presidente, Vice-Presidente e Diretores, responsáveis por
determinar as regras e diretrizes que
regem essa instituição.
Assim como os funcionários de
uma empresa obedecem às normas
impostas pela Empresa, os tarefeiros
de uma Casa Espírita, também de-

Conduta Espírita
Ceder, dentro das possibilidades naturais, as melhores posições nas viaturas aos companheiros mais necessitados.
Um gesto simples define uma
causa.

vem submeter-se às regras estabelecidas por sua Diretoria.
O verdadeiro espírita, aceita, humildemente, as regras de seu Centro e sabe cumprí-las, mesmo quando não está de acordo. Compreende
quando o seu companheiro aje de
maneira incorreta e o orienta para
que isso não volte a acontecer.
É importante, também, que aqueles que estão no comando, quer de
uma empresa, quer de um Núcleo
Kardecista, sejam fiéis seguidores de
todas as decisões tomadas nas reuniões. Suas responsabilidades são
enormes, pois quando não ajem em
conformidade com aquilo que foi estabelecido, serve como exemplo negativo para todos os outros trabalhadores, desorganizando totalmente a
estrutura desta organização.
Alexandre Ferreira

Esqueça
Esqueça de si próprio e lembre-se
de Jesus que ninguém esquece.
Não enalteça suas conquistas e
suas virtudes, esqueça que as possui e simplesmente trabalhe em favor de todos aqueles que se encontram necessitados.
Esqueça as palavras duras e as atitudes agressivas.
Esqueça a mentira e a vaidade.
Esqueça o orgulho e o ódio.
Esqueça a mágoa e o rancor.
Esqueça de todos aqueles que o
feriram e lembre-se de compreendê-los e auxiliá-los.
Faça como Jesus que, esquecendo-se de Si próprio, lembrou-se,
amorosamente, de todos nós!
Mensagem extraída do livro
"Rastros de Luz"

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Morada do Sol conta com
mais dois profissionais

D

DR. KARL
Não é por aí. Podem haver pessoas
que, pelo fato de freqüentarem sessões espíritas, recebendo passes,
ouvindo preleções, lendo livros, esperem que bastará essa exposição
aos ensinos da Doutrina para que se
opere, com o correr do tempo, a
erradicação das próprias imperfeições, dos defeitos, das más inclinações, de tanto ouvir e de tanto concordar com os sublimes conhecimentos adquiridos. Dr. Karl nos adverte
que o tempo irá passando, os compromissos assumidos do lado de lá
para consigo mesmo e o próximo vão
ficando intocados e, de repente, chega-se ao fim da vida com uma encarnação perdida. O mesmo pode acontecer com as pessoas que querem
ser curadas, mas que não fazem nada para se curar. Já diz a sabedoria
popular que "do dito ao feito vai um
grande trecho" e o Alto nos assevera
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que "a fé sem obras é morta em si
mesma".
Sem nos empenharmos com firme
vontade na nossa "transformação
moral, sem perseverarmos na luta incessante contra as más inclinações,
sem abraçarmos a caridade na vivência com o nosso próximo" estaremos
nos enganando a nós mesmos. Voltaremos como viemos ou até pior!
Frases do Dr. Karl: Todas as enfermidades são chamamentos para a
espiritualidade. Quem fala com amor
a alguém está lhe dando um passe
de amor. O amor é o medicamento
de todos os medicamentos. O grande avanço não é ser compreendido,
mas compreender. Sem constância
e perseverança não há futuro. A conscientização de um defeito que nos
passa a incomodar é o passo à frente para começar a nos transformar.
Raphael Rios

epois de contar com o atendimento odontológico do Dr. Antonio José Ferrão e as orientações
jurídicas da Dra. Edna Vecchi, as
gestantes carentes assistidas pelo
Núcleo, podem contar agora, com os
serviços da Dra. Sumako Mitsuuchi
e do Dr. Adriano de Castro Filho.
Dra. Sumako, desde julho, vem
prestando atendimento odontológico
gratuito, analogamente ao oferecido
pelo Dr. Antonio José.
Já o Dr. Adriano dará atendimento médico-pediátrico a fim de que as
crianças possam ter um crescimento saudável. Para a realização deste
trabalho, Dr. Adriano conta com o auxílio de nossa companheira Cíntia
Maria Pimphari Varella.
O Projeto Morada do Sol agradece, mais uma vez, a todos esses
irmãos, tarefeiros da Casa, que colaboram cada vez mais para o crescimento deste importante trabalho.
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Divulgue aqui os livros espíritas de sua preferência

A

partir deste mês, estaremos
abrindo espaço para que você
divulgue os livros espíritas que mais
lhe chamaram a atenção, que lhe
trouxeram maiores conhecimentos
ou que lhe calaram fundo ao coração.
Sabemos que o acervo de livros
da Doutrina é muito grande e que,
muitas vezes, fica difícil decidir qual
livro gostaríamos de ler ou presentear. Geralmente, procuramos a opinião
de um amigo ou de uma pessoa com
maiores conhecimentos doutrinários
para que possamos encontrar aquele exemplar que contenha o assunto
que queremos. E, quando esta indicação é proveitosa, quando esse livro atende as nossas expectativas e
conforta nosso coração, queremos dividir essa experiência maravilhosa
com todos os que nos cercam.
E que melhor oportunidade poderia existir, senão a de divulgá-lo em
nosso informativo?
Colabore. Escreva algumas linhas sobre os livros que mais gos-

tou e compartilhe esses momentos
felizes com todos os leitores de nosso informativo!!!

Livro do Mês
RASTROS DE LUZ
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(A sua opinião é muito importante para melhorar a qualidade de nosso informativo. Preencha e deposite na urna)
1 - Qual a sua avaliação do informativo como um todo?
( ) Ótimo / Bom
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( ) Sim
( ) Em parte
( ) Não
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