
Ramatis
Jornal

Publicação bimestral da Sociedade Espírita Ramatis • novembro / dezembro de 2020 • no 97
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  •  EDIÇÃO DIGITAL



2 no 97 • novembro/dezembro 2020

Ramatis
Jornal

3no 97 • novembro/dezembro 2020

Ramatis
Jornal

COMUNICADO
Irmão(a), 
1. O Tratamento Espiritual na SER é totalmente gratuito. 
2. Adquira na livraria da SER o Manual do Paciente, onde encontrará a orientação 

necessária nesta sua nova caminhada. 
3. Use roupas claras no dia do seu Tratamento Espiritual e evite comer carnes. Leia 

o Manual do Paciente.
4. Não é permitido fumar nem usar telefone celular nos locais de atendimento 

espiritual da SER. 
5. Na SER não é permitido frequentar os trabalhos espirituais trajando: shorts, camisetas 

cavadas, minissaias e decotes exagerados. 
6. Atenção para o dia e hora do seu Tratamento Espiritual, porque a Casa tem 

programação com rigidez de horário. 
7. Não esqueça o seu Cartão de Tratamento Espiritual, porque sem ele você não 

poderá fazer o tratamento previsto. 
8. Você poderá tornar-se Associado Mantenedor, ajudando assim no atendimento 

às despesas administrativas e de manutenção da SER. Pagamos impostos, luz, 
telefone, funcionários, material de limpeza e ainda fazemos o trabalho social. 
Muito intenso!

A nossa Casa precisa muito da sua ajuda! Inscreva-se como associado no 
Departamento do Associado - DEPAS - próximo à recepção. Contamos com você!
Agradeço à compreensão e o respeito às normas da Sociedade Espírita Ramatis. 
Boas vindas, siga em frente, muita fé e que Deus abençoe sua caminhada!

Cléia Gonçalves
Presidente da SER
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Nossos colaboradores são voluntários e não 
têm obrigações de horário ou continuidade, não 
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jornal, em consonância com a lei de imprensa 
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Os textos e anúncios publicados neste jornal são de 
inteira responsabilidade de seus autores. 

DEDICATÓRIA
Eternamente gratos por todos os 
ensinamentos que recebemos, pela 
possibilidade de expressarmos nossas 
ideias e, acima de tudo, pela grande 
oportunidade de termos mais um veículo 
de divulgação da Doutrina de Jesus, Kardec 
e Ramatis, dedicamos eternamente o 
nosso jornal ao Grande Mestre, Antonio 
Plínio da Silva Alvim, fundador e Presidente 
Perpétuo da Sociedade Espírita Ramatis, 
também fundador deste jornal. 

e agradecimentos da Presidente da SERPALAVRAS
Irmãos queridos,
Estamos chegando quase ao fim de mais 
um ano em que tudo foi tão diferente! 
A nossa doutrina nos ensina que nada 
acontece por acaso,  e temos certeza de 
que, tantas coisas que aconteceram e ainda 
estão acontecendo, só vieram para nos legar 
um aprendizado. A crise é mundial, todos 
os habitantes de nosso planeta precisam 
realmente parar, pensar, mudar e ampliar 
o amor fraterno que cada um ainda deve 
trazer dentro de si. Do jeito que estávamos 
caminhando, não daria para continuar. 
O planeta precisa passar do estado de 
expiação e provas para o de regeneração. É 
preciso que façamos a nossa parte. 
A boa notícia é que reabrimos as nossas 
portas no dia 16 de novembro, 2ª feira, às 
17h45. A nossa reunião de Cromoterapia 
Psíquica teve início às 18h30, com tolerância 
de 15 minutos no horário. Estamos vivendo 
esta época de pandemia, e todos sabem 
que várias normas precisam ser cumpridas: 
uso obrigatório de máscaras lisas e de cor 
clara (preferencialmente), distanciamento, 
não aglomeração, uso do álcool gel, trazer 
os pedidos de irradiação já prontos de casa, 
ter em mãos a sua garrafinha de água para 
ser fluidificada no final das palestras, e 
informo também, que os passes coletivos 
serão aplicados no encerramento das 
palestras. Os pacientes que tiverem cartões, 
poderão carimbá-los às segundas-feiras, 
quartas-feiras e sábados. Às quintas-feiras 
não carimbaremos cartões, pois os passes 
coletivos, neste dia da semana, serão para 
irmãos que não tenham cartões e que não 
estejam em tratamento.

A princípio, às segundas, quartas e sábados 
teremos as palestras de Tratamento 02 e as 
reuniões de Cromoterapia, com os passes 
coletivos e fluidificação da água no final. Após 
algumas (poucas) semanas, constatando que 
está tudo certo e tranquilo, iniciaremos os 
passes coletivos, às quintas-feiras.
HORÁRIOS:
Palestras do Tratamento 02 com passes 
coletivos e fluidificação da água ao final (1 
hora e 20 minutos de duração) – quartas-
feiras nos horários de 9h, 11h, 13h, 15h, 
17h e 19h e aos sábados nos horários de 
9h e 18h30.
Reuniões de Cromoterapia com passes 
coletivos e fluidificação da água ao final (1 
hora e 30 minutos de duração) – segundas-
feiras no horário das 18h30 e aos sábados 
nos horários de 13h e 15h30.
IMPORTANTE:
O ingresso e a participação nas Palestras 
e Reuniões Públicas da SER estão 
condicionadas à realização do agendamento 
prévio, através do link: https://www.
ramatis.com.br/agendamentos, quando o 
paciente receberá um ticket de confirmação 
com o QR Code impresso.
Este ticket, impresso ou na tela do celular, 
deverá ser obrigatoriamente apresentado 
no portão de acesso da SER para verificação 
pela equipe, que liberará o acesso ao Salão.
Este agendamento se faz necessário em 
função da limitação de assentos no Salão 
de Tratamentos Espirituais, devido o 
distanciamento de segurança obrigatório.
Os Tratamentos Espirituais continuarão no 
nosso site (www.ramatis.com.br) e todos 

os nossos irmãos que se inscreverem serão 
atendidos através do endereço vibratório.
As nossas palestras continuarão no nosso 
canal do youtube e as reuniões de Culto do 
Evangelho no Lar, também. Às terças-feiras 
e quintas-feiras. 
E assim, meus irmãos, a SER continua a 
cumprir o seu compromisso de atender a 
todos, mas, neste momento, adequando 
da forma que for possível. Estamos sendo 
orientados por mentores e dirigentes 
espirituais, que como nós, estão muito 
felizes e torcendo para que tudo dê certo. 
Pedimos aos médiuns e pacientes, que 
tenham calma, que compreendam as 
dificuldades, nada será como antes, mas 
com certeza, estamos (nos dois lados da 
vida) nos esforçando para dar a todos o 
tratamento espiritual que merecem.
Que Deus nos abençoe e que possamos, 
juntos com nossos Guias Espirituais, 
formarmos uma grande corrente, 
materializando na nossa Casa querida, as 
vibrações de amor, saúde e muita paz!
Que possamos refletir sobre este ano 
que se finda, como uma experiência de 
aprendizado e renovação de valores, 
de sentimentos com relação ao nosso 
próximo, de atitudes e principalmente 
de fraternidade. Que haja Paz, Amor, 
Sabedoria e muita Fé, para que possamos 
construir um Mundo Melhor! 
Desejo a todos um Natal com muita saúde 
e Paz, e um Ano Novo abençoado!

Cléia Gonçalves 
Presidente da SER
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PAZ INTERIORAPRENDENDO COM A DOR
Divaldo FrancoLourdes Possatto

Se desejarmos qualificar a questão de 
mais importância da existência humana, 
teremos algumas dificuldades em razão da 
diversidade das aspirações e daquilo que 
cada qual lhe atribui esse significado.
Eliminando-se os valores normalmente 
considerados de maior expressão, tais o 
dinheiro, o destaque social, o poder político 
ou de outra ordem, existem conquistas 
outras que proporcionam plenitude e nem 
sempre são detectadas pelos lutadores e 
ambiciosos.
Há incontáveis exemplos de indivíduos que 
se esfalfam por ganhar e projetar-se, que 
vivem enclausurados nos seus castelos 
de ilusão, procurando superar os outros, 
mesmo ao preço de muita amargura e 
desar.
Há aqueles que se cercam de admiradores 
da sua juventude venturosa, das suas 
façanhas algo estranhas, do seu nome 
nas redes sociais mais famosas, dando a 
ideia de que as suas são as jornadas mais 
fascinantes e invejáveis a que se deve 
aspirar...
Observamos, às vezes, pessoas idosas 
amarguradas, agressivas, instáveis 
emocionalmente, porque lhes parece haver 
perdido com a idade que acumularam 
os tesouros mais valiosos, tais o prazer 
sexual, as viagens coloridas, os jogos nas 

Sempre! De fato, toda dor, todo 
desconforto, serve para chamar nossa 
atenção para algo que está acontecendo 
com o nosso corpo; assim como as dores 
emocionais chamam a nossa atenção para 
o que está acontecendo com o nosso lado 
emocional ou eu emocional, muitas vezes 
relegado, sem o entendimento suficiente. E 
saiba que o emocional também possui leis 
que o controlam, assim como existem as 
leis físicas que controlam e estão em nosso 
corpo e no mundo material.
Você pode, por exemplo, desenvolver 
uma sensação de paralisia em suas pernas 
se ficar muito tempo parado na mesma 
posição; nesse caso, a sensação de dor e 
formigamento serve para lhe avisar que 
está faltando circulação e movimento 
naquela parte do seu corpo e assim, se você 
se movimentar o sangue volta a circular 
e tudo fica bem, certo? Se observarmos 
o nosso corpo, cada órgão tem uma 
função e tudo deve ser analisado para que 
tenhamos uma idéia do que o corpo ou o 
sintoma está querendo expressar. Claro 
que o corpo pode apresentar sintomas ou 
doenças causadas por fatores externos, por 
medicamentos que você toma ou tomou, 
porém, é muito interessante perceber 

bolsas, o corre-corre instável dos juros que 
os reduziram a uma situação econômica 
desagradável.
Em outras ocasiões detectamos pessoas 
jovens umas e maduras outras, gananciosas 
e avaras, com os sentidos fixados nas 
situações relevantes da sociedade, tentando 
organizar família reluzente ou desfazerem-
se da que possuem, para saltos mais 
audaciosos, vivenciando situações íntimas 
desesperadoras e sempre insatisfeitos com 
os próprios feitos, acompanhando com 
mágoa as glórias alheias.
Encontramos religiosos fanáticos que 
pretendem viver o esplendor dos Céus na 
Terra sofredora, assim como céticos que 
se aferram ao materialismo e vivem como 
se cada dia fosse o último, necessitando 
de fruí-lo ao máximo, consumindo-se 
em condutas extravagantes e com vazios 
íntimos como resultado de uma vida sem 
sentido e de breve duração...
Há de tudo na multidão humana sem 
rumo, assim como naquela que acredita 
ser a sua a melhor maneira de encarar os 
acontecimentos e a própria caminhada, 
vivendo entre contínuas aflições.
É relativamente pequeno o número de 
quem busca a paz interior, seja na posse ou 
na escassez, na saúde ou na enfermidade, 
na juventude louçã ou na velhice tranquila.

como o nosso corpo literalmente “fala” 
e também expressa sensações como 
resultado de atitudes, posturas ou escolhas 
que fazemos a nível, não só físico, como 
emocional, principalmente.
Existem as doenças psicossomáticas que 
são causadas pelo excesso de ansiedade, 
por pensamentos negativos, por atitudes 
de cobranças, exigências exageradas 
ou absurdas, depreciação, criticismo, 
teimosias, ressentimentos, mágoas, raiva, 
ódio e “n” outras atitudes. E, se estão 
gerando doenças, esses mal estares, 
estão informando que estas atitudes não 
servem mais, não são boas e não fazem 
mais parte do nosso “melhor”, de nossa 
maior consciência, e dão o toque de que 
precisamos rever urgentemente a forma 
como lidamos com nós mesmos e com a 
vida.
Entre em contato com o sintoma: É 
interessante ouvirmos o que o sintoma 
expressa justamente para que assumamos 
a devida responsabilidade por estarmos 
causando-o. Na Gestalt-Terapia, que é a 
base teórica principal do meu trabalho 
como psicoterapeuta, há uma técnica 
interessante que você pode utilizar que é 
o que chamamos de Conversando com o 

A paz interior é um tesouro que se encontra 
ao alcance de toda a Humanidade sem lutas 
atrozes nem correrias desnecessárias.
Sócrates sugeriu como caminho seguro o 
roteiro: Conhece-te a ti mesmo.
Jesus estabeleceu a conduta: Do que vos 
adianta salvar o mundo e perder-se a si 
mesmo?
E Allan Kardec propôs: Fora da caridade 
não há salvação.
Não acha que está na sua hora? ●

Divaldo Pereira Franco
Artigo publicado no jornal A Tarde,  

coluna Opinião, em 15.10.2020.
Fonte: www.divaldofranco.com.br/mensagens

Sintoma. Ex: Peguemos uma dor de cabeça 
– experimente dar uma voz para a dor e 
deixá-la se expressar, empreste uma voz 
ao sintoma ou ao órgão e deixe-os falar. 
No nosso exemplo, a cabeça poderia dizer: 
sinto-me doendo como se estivesse sendo 
pressionada, martelada. Aí, é interessante 
que você assuma a responsabilidade 
e se pergunte: - como é que estou me 
pressionando, o que estou martelando em 
minha cabeça? Que tipo de pensamentos 
estou ruminando, de modo a me martelar 
e pressionar? 
E para que serve esse exercício? Justamente 
para que você tome consciência do que 
está fazendo e quais as suas atitudes, 
como por exemplo, cobranças, pressões, 
preocupações sem as devidas ações, que 
podem estar gerando os sintomas de mal 
estar e dor. Experimente; este diálogo, 
esta conversa com seus sintomas e órgãos, 
enfim com seu corpo e perceba o quanto 
ele pode revelar suas atitudes nocivas que 
você tem mantido para com você mesmo.
Respire, não se critique; pelo contrário exerça 
consciência e auto responsabilidade! ●

Lourdes Possatto

A dor é um instrumento, tipo mola propulsora que gera a possibilidade de mudar, transmutar e evoluir
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O ESPÍRITO ANGÉLICO DE JESUS
Ramatis

H
á séculos que os homens 
desperdiçam seu precioso tempo 
na indagação de minúcias dos 

acontecimentos ocorridos em torno do 
Mestre Jesus. No entanto, descuram-
se de considerar e praticar os seus 
admiráveis ensinamentos de redenção 
moral e espiritual. Quanto ao seu 
nascimento, certos estudiosos, baseados 
na história profana, o julgam nascido em 
Nazaré; e outros, conforme a tradição 
evangélica da Igreja Católica, o creem 
oriundo de Belém. E alguns alegam a 
atribuir o nascimento do Mestre Galileu, 
em Belém, a necessidade de se justificar a 
lenda criada para situá-lo na manjedoura 
e assim cumprirem-se integralmente as 
profecias do Velho Testamento.
A tradição mitológica costuma sempre 
descrever o nascimento dos grandes 
iniciados ou avatares destinados a 
desempenharem relevantes missões sociais 
ou espirituais, como provindos de virgens 
e sob misterioso esponsalício estranho a 
ordem natural do sexo e da gestação.
Krishna, Lao-Tsé, Zoroastro, Buda, 
Salivahana e outros instrutores espirituais 
nasceram de virgens e através de 
fenômenos ou processos extraterrenos. 
Jesus, portanto, devido a sua elevada 
hierarquia sideral, também não escaparia 
de vir a luz do mundo sem alterar a 
virgindade de Maria e ser concebido “por 
obra e graça do Espirito Santo”!
Ainda existem outras preocupações quanto 
a certos acontecimentos, tais como se José 
e Maria realmente se movimentaram para 
atender ao recenseamento ordenado pelos 
romanos. Se isso aconteceu, só poderia ter 
ocorrido no reinado de Quirinus, após a 
queda de Arquelau. Mas se Jesus nasceu sob 
o poder de Herodes, conforme asseguram 
os dois Evangelhos, então a viagem de José 
e Maria rumo a Jerusalém não se realizou, 

porquanto no regime de Herodes não 
houve qualquer recenseamento.
E ainda multiplicam-se as dúvidas ou 
discordância a respeito de Jesus, pois até 
os espíritas, apesar de mais esclarecidos 
quanto a verdadeira vida espiritual, também 
divergem sobre a natureza do corpo do 
Mestre. Uma parte admite Jesus com um 
corpo físico e sujeito às contingências 
comuns da vida carnal; outros preferem a 
tese dos “Quatro Evangelhos”, de Roustaing, 
obra mais afim às revelações mitológicas 
do catolicismo e responsável pela 
concepção do “corpo fluídico”. Aliás, essa 
assertiva de Jesus ter um “corpo fluídico” 
ajusta-se ao mistério da sua “ascensão 
em corpo e alma”, a qual não é admitida 
pelos espíritas kardecistas. No entanto, 
estas discussões sobre as características 
ou minúcias dos acontecimentos ocorridos 
quanto ao nascimento de Jesus constituem 
perda de tempo, pois o aspecto mais 
importante é a sua vida de abnegação e 
sacrifício ilimitados, no sentido de “salvar” 
a humanidade! Belém ou Nazaré, o lar 
ou a manjedoura, corpo físico ou fluídico, 
milagres ou trivialidades são circunstâncias 
incapazes de influir sobre o conteúdo do 
seu Evangelho, o mais avançado Código de 
Lei de aperfeiçoamento espiritual. 
Jesus sempre viveu em ti mesmo os 
ensinamentos e conceitos salvadores 
ensinados ao homem terreno; obviamente, 
e muito mais valiosa e importante a sua 
doutrina e não os aspectos humanos do 
ambiente onde ele nasceu e viveu!
A consumação do seu holocausto na 
cruz foi o coroamento messiânico com a 
confirmação inconfundível de toda sua 
doutrina recomendada a humanidade e 
sem derrogar as leis do mundo material, 
pois os seus próprios “milagres” nada 
tinham de sobrenaturais, mas podiam ser 
facilmente explicáveis pelas leis da física 

transcendental com relação aos fenômenos 
mediúnicos, hoje conhecidos.
Jesus, embora fosse um anjo exilado do 
Céu, viveu junto dos terrícolas, lutando 
na vida humana com as mesmas armas, 
sem privilégios especiais e sem recorrer a 
interferências extraterrenas para eximir-
se das angústias e dores inerentes a sua 
tarefa messiânica. O seu programa na 
Terra destinou-se a libertar tanto o sábio e 
o rico, como o iletrado e o pobre; por isso 
enfrentou as mesmas reações comuns a 
todos os homens, suportando as tendências 
instintivas e os impulsos atávicos, próprios 
de sua constituição biológica hereditária, 
embora lhe atribuíssem uma linhagem 
excepcional da estirpe de Davi. O Mestre 
mobilizava todos os recursos possíveis para 
evitar sua desencarnação prematura, cujo 
corpo de carne se ressentia do potencial 
elevado das vibrações sidéreas emitidas 
pelo seu Espirito angélico. Vivia, em alguns 
minutos, os pensamentos, as emoções, 
angústias e ansiedades que os terrícolas 
não conseguiam viver em uma existência. 
O ritmo do metabolismo de sua vida 
espiritual ultrapassava o limite áurico de 
toda a humanidade terráquea, e os seus 
raciocínios transbordavam fora do tempo e 
do espaço, exaurindo-lhe o cérebro.
No seu hercúleo esforço para situar-se a 
contento, na carne, Jesus assemelhava-se 
a um raio de sol tentando acomodar-se 
numa vasilha de barro! A sua mente vivia 
hipertensa, cujo impacto se descarregava 
sobre os plexos nervosos, oprimiam-lhe 
o cérebro, os nervos, o sangue e os vasos 
capilares, resultando, então, perigosos 
hiatos na rede circulatória.
O turbilhão de pensamentos criadores 
vibrava e descia da superconsciência; 
ele então recorria aos jejuns periódicos, 
a fim de o seu espírito conseguir maior 
liberdade nessas fases pré-agônicas de 

desafogo da matéria. Outras vezes, o 
próprio organismo mobilizava recursos 
biológicos de emergência e vertia suor e 
sangue, compensando, com essa descarga 
imediata de humores, a perigosa tensão 
“psicofísica”, fruto do fabuloso potencial 
de energia espiritual a lhe prensar a carne 
frágil!
Embora as paixões e os desejos estejam 
na alma, Jesus também se via obrigado a 
mobilizar os seus recursos angélicos, a fim 
de neutralizar as vibrações pesadas do 
ambiente onde se encontrava, assim como 
as flores delicadas resistem aos ventos 
agressivos. A própria narrativa religiosa 
simboliza na tentação de Satanás (6) ao 
Mestre Jesus, no ‘’deserto da vida humana”, 
a forca dos impulsos da animalidade 
pretendendo enlaçá-lo nas teias sedutoras 
da vida sensual e epicurística do mundo.
Malgrado o terrícola ainda não possuir 
sensibilidade moral apurada, em condições 
de avaliar o imenso sacrifício e abnegação 
despendidos por Jesus para descer aos 
charcos do vosso mundo, são bem menores 
as lutas, angústias e os tormentos do 
pecador, no sentido de purificar-se até subir 
às esferas da angelitude, ante o martírio do 
anjo que renuncia as venturas celestiais 
dos mundos divinos, para descer ao abismo 
pantanoso dos mundos materiais, como 
sucedeu a Jesus.
É bem mais fácil e cômodo despojarmo-
nos dos trajes enlameados e tomarmos 
um banho refrescante, do que vestirmos 
roupas pesadas e descermos a um fosso 
de lodo repulsivo e infeccionado, onde se 
debatem criaturas necessitadas de nosso 
auxilio.

Paz e Amor, 
Ramatis.

Fonte: preâmbulo do livro ‘O Sublime Peregrino’,  
de Ramatis - psicografado por Hercílio Maes  

(à venda na livraria da Ramatis).
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AMOR EM DIÁLOGO HAVERÁ NATAL
Ramatis Pe. Javier Leoz

PERGUNTA: De que forma será feita a 
transição entre a época atual e o advento 
da Jerusalém Renovada no que concerne à 
implantação de expansão maior do Amor 
entre os homens?
RAMATIS: Ninguém será capaz de amar 
sem conhecer-se a si mesmo.
PERGUNTA: Compreendemos que amar 
é doar-se ao próximo. Foi sempre essa a 
concepção mais corrente: “fazei ao vosso 
irmão o que desejaríeis que vos fizessem”. 
Como explicar a vossa afirmação?
RAMATIS: Se não vos conhecerdes em 
vossas próprias necessidades, como 
reconhecereis as de vossos irmãos para 
servi-los adequadamente, se em última 
análise as necessidades do próximo são 
basicamente as mesmas?
Se não vos souberdes socorrer a vós 
mesmos, estareis muito pouco capacitados 
a servir em bases realmente úteis ao vosso 
irmão.
Além disso, carentes em vossas expressões 
espirituais, vosso gesto de socorro poderá, 
geralmente, restringir-se ao sentimento 
de solidariedade, impotente para fornecer 
maiores contribuições à renovação efetiva 
de vosso companheiro de jornada.
PERGUNTA — Que mais seria possível, 
além da solidariedade, oferecer ao irmão 
necessitado sob a forma de Amor?
RAMATIS — Existe uma gama infinita de 
interpretações para o Amor.
Ao nos referirmos à doação dessa sublime 
vibração, são tão amplas as escalas em 
que poderemos nos encontrar, quanto são 
diversificados os estágios evolutivos dos 
seres criados.
Daí a complexidade evidenciada quando 
alguém precisa assinalar os ensinamentos, 

O Pe. Javier Leoz, pároco de São Lourenço 
em Pamplona, Espanha, publicou sua 
reflexão sobre o Natal, em forma de poema, 
que lido pelo Papa Francisco lhe mereceu 
um telefonema.
 
NÃO HAVERÁ NATAL?
Claro que sim!
Mais silencioso e com mais profundidade,
Mais parecido com o primeiro em que 
Jesus nasceu na solidão.
Sem muitas luzes na terra,
mas com a da estrela de Belém
fulgurando trilhas de vida em sua 
imensidão.
Sem cortejos reais colossais,
mas com a humildade de sentir-nos
pastores e servos buscando a Verdade.
Sem grandes mesas e com amargas 
ausências,
mas com a presença de um Deus que tudo 
plenificará.
NÃO HAVERÁ NATAL?
Claro que sim!
Sem as ruas a transbordar,
mas com o coração aquecido
por aquele que está para chegar.
Sem barulhos nem ruídos,

pois há instrutores e aprendizes na mais 
infinita gama de aprendizado e assimilação 
da espiral do Amor Universal que se 
manifesta no Todo.
Ao emitir e receber no padrão que lhe seja 
peculiar, o ser torna-se fiel ao seu processo 
de enquadramento sucessivo aos diversos 
níveis de realização.
Definindo essa palavra como o ato de 
se colocar em “ação” no “real” que 
lhe é perceptível e acessível, podereis 
compreender que a troca será efetuada nos 
mais variados padrões.
Porém, o que efetivamente conta é que 
o “quantum” desse Amor em trânsito 
seja generosamente oferecido como uma 
oblação às Forças Criadoras do Universo, 
em um gesto que engrandece e ratifica o 
grau alcançado de participação no fluxo 
extraordinário da Vida, que absorve em si 
o potencial mobilizado por todas as almas 
conscientes de sua participação grandiosa 
no panorama dinâmico da evolução coletiva, 

propagandas ou foguetes...
mas vivendo o Mistério sem medo
do “covid-herodes” que pretende
tirar-nos até o sonho de esperar.
Haverá Natal porque DEUS está ao nosso 
lado
e partilha, como Cristo o fez num presépio,
nossa pobreza, prova, pranto, angustia e 
orfandade.
Haverá Natal porque necessitamos
de uma luz divina em meio a tanta 
escuridão.
A Covid19 nunca poderá chegar ao coração 
nem à alma
dos que no céu põe sua esperança e seu 
maior ideal.
HAVERÁ NATAL!
CANTAREMOS NOSSOS CANTOS 
NATALINOS!
DEUS NASCERÁ E NOS TRARÁ LIBERDADE!

Tradução livre do espanhol. 

Texto disponibilizado na internet.

o qual se expande desde o átomo às esferas 
extraordinariamente balsâmicas, onde a Luz 
se manifesta em todo o seu esplendor.
PERGUNTA — Diante de tais explicações, 
séria dúvida nos assalta. Na eventualidade 
de existir uma grande distância na evolução 
espiritual entre quem doa e quem recebe, 
surge uma real dificuldade para ser aceita 
a forma mais aprimorada de expressar o 
Amor. Pelo que temos observado, aspectos 
mais refinados desse amor ao próximo 
costumam ser até interpretados como 
desinteresse e hostilidade. Que fazer?
RAMATIS — O Amor, quando veiculado, 
higieniza o vaso que o transportou. Essa 
é a medida e a defesa, automaticamente 
assimiladas pelo instrumento das energias 
poderosas da vida. ●

Ramatis / América Paoliello Marques
Do livro: Jesus e a Jerusalém Renovada, 2019 

Psicografia de América Paoliello Marques
Fonte: www.americapaoliellomarques.com.br/

amor-em-dialogo/
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Colabore conosco.
Ajude-nos a ajudar!
Colabore conosco.
Ajude-nos a ajudar!
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Sociedade Espírita Ramatis
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ESPIRITUALIDADE EM  
COMPORTAMENTO DE CRISE

PEDIDOS 
PARA 
DEUS Jane Maiolo
Chico Xavier “Então disseram os fariseus entre si: vede 

que nada é proveitoso! Eis que o mundo 
vai atrás dele”. (João 12:19)
As anotações contidas no capítulo 12 do 
versículo 19 do Evangelho de João nos 
trazem o diálogo dos fariseus sobre a 
infrutífera armadilha de prender Jesus, 
que dias antes houvera ressuscitado 
Lázaro, o amigo de Betânia.
Lidar com a verdade e a superação não 
é tarefa fácil ao homem contemporâneo, 
arraigado ao materialismo e ao 
imediatismo da vida terrestre. Vivemos em 
tempos de crises sob o guante do conflito 
existencial, da subversão de valores 
éticos, das deficiências morais. Em face 
disso, é flagrante a incapacidade humana 
de lidar com os desafios das experiências 
do cotidiano.
Nos escandalizamos com o comportamento 
dos outros, ficamos assombrados com a 
liberdade do próximo, discordamos dos 
propósitos de muitos e quase sempre nos 
iludimos com aquilo que diz respeito ao 
nosso eu. Na verdade, todo crescimento 
é doloroso segundo explicação de Allan 
Kardec, contida em A Gênese: “(…) a 
Humanidade se transforma, como já 
se transformou noutras épocas, e cada 
transformação se assinala por uma 
crise que é, para o gênero humano, o 
que são, para os indivíduos, as crises de 
crescimento”. (Allan Kardec/A Gênese, 
capítulo 18: São chegados os tempos)
O homem atormentado, produto do 
Século XXI, não se permite aquietar a fim 
de comprazer a beleza da vida. Entretanto, 
há silenciosas vitórias diárias e imensas 
conquistas no mundo íntimo daquele 
que desperta gradativamente para a sua 
realidade de Espírito imortal que é.

Senhor Jesus!
 
Diante do Natal, que te lembra a glória da 
manjedoura, nós te agradecemos: 
A música da oração; 
O regozijo da fé; 
A mensagem de amor; 
A alegria do lar; 
O apelo à fraternidade; 
O júbilo da esperança; 
A bênção do trabalho; 
A confiança no bem; 
O tesouro de tua paz; 
A palavra da Boa Nova 
e a confiança no futuro!…
 
Entretanto oh! Divino Mestre, de corações 
voltados para o teu coração, nós te suplica-
mos algo mais!…
Concede-nos, Senhor, o dom inefável da 
humildade, para que tenhamos a precisa 
coragem de seguir-te os exemplos!

Fonte: www.mensagenscomamor.com/ 
mensagem/188613

De tal modo que não tem faltado empenho 
do mundo espiritual para oferecer luzes 
aos nossos dias. O comportamento de crise 
que agora se manifesta em abundância 
demarca um período de grandes e 
profundas decisões.
A inteligência emocional tem que se 
desenvolver a duros entraves, mas 
haveremos de lidar com as situações de 
crescimento. A advertência do Cristo 
persiste – Ativo e Altivo – conclamando os 
homens de boa vontade para a luta, que é 
e sempre será individual e intransferível, 
em qualquer plano da vida.
O Evangelho do Cristo é o único roteiro 
infalível para nossa redenção. Talvez 
sigamos outros itinerários mais animados, 
festivos, longos ou sinuosos, porém, é da 
Lei Divina: enquanto não incorporarmos 
a vivência evangélica cristã no nosso 
comportamento não haverá equilíbrio e 
lucidez para o Espírito imortal.

O pensamento do homem deve inundar-se 
de espiritualidade. Os avanços científicos 
e tecnológicos não podem eliminar a ideia 
de Deus, de imortalidade, de esperança e 
de fé racional do homem. Toda ciência que 
promove esse afastamento do Divino é 
desumana em si mesma. A espiritualidade 
é o canal invisível que possibilita ao homem 
continuar sua trajetória ascensional.

Oportuna a reflexão de João para os dias 
atuais: “vede que nada é proveitoso! Eis 
que o mundo vai atrás dele”. Prossigamos, 
mesmo que em crises, buscando a Jesus, 
o Cristo, para nossa real transformação. ●

Jane Maiolo
Professora na Rede Municipal de Jales e pós-

graduada em psicopedagogia. Vice-presidente da 
Sociedade Espírita Allan Kardec, naquela cidade. 

Fonte: www.folhadaregiao.com.br/2019/08/07/
espiritualidade-em-comportamento-de-crise-por-

jane-maiolo

Foto: ipopba | Fonte: Getty Images/iStockphoto
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RECEITAS VEGETARIANAS
para o Natal

INGREDIENTES
• 1/2 xícara (100 g) de cuscuz marroquino 

(sêmola de trigo duro)
• 1/4 xícara (30 g) de uvas passas
• 1/4 xícara (30 g) de cranberrys 

desidratadas
• 1/2 xícara (80 g) de damascos em 

cubos
• 1/4 xícara (50 g) de tâmaras picadas
• 1 xícara (100 g) de nozes quebradas
• 1 cebola roxa pequena picada
• Suco de 1 limão tahiti
• Raspas de 1 limão tahiti
• 10 tomates grape cortados em 4 

(sentido do comprimento)
• 1/4 xícara (50 ml) de azeite extra 

virgem + 1 colher de sopa
• 1 xícara (100 ml) de água fervente

INGREDIENTES

•  1/2 xícara de arroz basmati

•  1/2 xícara de lentilha

•  3 xícaras de água + 1 colher de sopa

•  400 g de cebola fatiada bem fina (4 
médias)

• Sal a gosto
• Hortelã a gosto picada

MODO DE PREPARO
1. Coloque as uvas passas em uma vasilha 

pequena e cubra com 1/2 xícara de 
água fervente. Espere hidratar por uns 
10 minutos, escorra e reserve.

2. Em uma tigela, junte 1/2 xícara de 
água fervente, 50 ml de azeite, e uma 
pitada de sal. Misture bem.

3. Coloque o cuscuz marroquino em uma 
tigela funda e cubra com a mistura 
de água e azeite. Com uma colher 
misture delicadamente e reserve por 
5 minutos. Passado este tempo, junte 
o suco de limão e com a ajuda de um 
garfo, solte os grãos e reserve.

4. Em uma frigideira, coloque 1 colher 

•  1 colher de sopa de manteiga sem sal
•  2 colheres de sopa de azeite extra 

virgem
•  100 g de tomate grape cortados ao 

meio
•  2 dentes de alho picados
•  1 colher de sopa de gengibre ralado
•  1 pitadinha de canela
•  sal a gosto
•  1/4 de xícara de salsinha picada

MODO DE PREPARO
1.  Em uma panela pequena coloque o 

arroz basmati e 1 1/2 de água fervente. 
Tempere com uma pitada de sal e leve 
para fogo baixo com a panela semi 
tampada. Quando a água começar 
a secar, tampe e deixe terminar de 
cozinhar. Reserve.

2.  Em uma panela pequena, coloque 
a lentilha e cubra com 1 1/2 de água 
fervente. Tempere com sal e deixe 
cozinhar em fogo baixo até que fique 
al dente. Cerca de 15 minutos são 
suficientes. Escorra e reserve.

de sopa de azeite e junte a cebola, 
refogue rapidamente por 1 minuto. 
Desligue o fogo e adicione o restante 
dos ingredientes (uvas, cranberrys, 
tâmaras, damasco, nozes, tomate e 
raspas de limão), exceto a hortelã. 
Misture bem. Agora junte o cuscuz já 
hidratado e a hortelã. Misture bem.

5. Tempere com sal e pimenta do reino a 
gosto. E sirva.

Fonte: www.marolacomcarambola.com.br

3.  Em uma frigideira grande, aqueça a 
manteiga com um pouco do azeite em 
fogo baixo. Coloque a cebola fatiada, 
tempere com sal e vá refogando a 
cebola até que comece a dourar 
mexendo as vezes.

4.  Aumente um pouco fogo e coloque 
uma colher de sopa de água, continue 
caramelizando a cebola até que esteja 
bem dourada. Junte mais um pouco de 
azeite e frite a cebola já caramelizada 
por alguns minutos. Retire do fogo e 
reserve.

5.  Na mesma frigideira, aqueça o restante 
do azeite e refogue o alho. Junte o 
gengibre e misture bem.

6.  Adicione 1/3 da cebola caramelizada, 
o arroz e a lentilha. Refogue por uns 
5 minutos em fogo médio ou até que 
tudo esteja incorporado. Tempere com 
uma pitadinha de canela.

7.  Junte os tomates e a salsinha. Misture 
bem.

8.  Sirva com o restante da cebola 
reservada por cima.

Fonte: www.marolacomcarambola.com.br

Cuscuz Marroquino de Natal

Arroz com Lentilha e Cebola Caramelizada
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