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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 
possuindo nenhum vínculo empregatício com este 
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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
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da Presidente da SER Emmanuel
PALAVRAS EDUCA
Irmãos queridos,
Que sejam de paz os nossos pensamentos!
É preciso calma, harmonia, fé e respeito 
entre todos que aqui se encontram, neste 
planeta de expiação e provas. Precisamos 
tomar consciência de tudo que está 
acontecendo ao nosso redor. Chegou a 
hora de uma mudança. E essa mudança 
começa dentro de você. É o que chamamos 
de reforma íntima. A fé precisa fazer parte 
do seu viver! Cada um tem uma missão 
nesta vida terrena, não importa os passos 
já dados, importa sim, a sua mudança, o 
seu caminhar daqui para a frente. Cada um 
deve fazer a sua parte com amor, dedicação 
e respeito. Não estamos aqui para julgar! 
Que cada um olhe por si e Deus estará 
olhando por todos nós. 
Orar e vigiar sempre, irmão(ã) querido(a)! 
Fraternidade, humildade e o perdão! Diante 
das pedras no seu caminho, respire fundo 
e segue em frente! Lembre-se que o feito 
por nós no presente, irá refletir no nosso 
futuro. O que estamos passando hoje, não 
se surpreenda, plantamos no passado. Por 
isso repito: daqui pra frente... tudo vai ser 
diferente! Não pare no meio do caminho! 
Segue... para frente e para o Alto! E, de 
acordo com o merecimento de cada um, 
alcançaremos a grande LUZ! 
Os tempos são chegados! A vida é cheia de 
surpresas, mas nada a temer. A cada um de 
acordo com a sua obra. O melhor caminho 
é o do bem ao próximo! Há 01(um) ano, 
estamos vivendo um momento atípico e só 
podemos agradecer a Deus por estarmos 

Na semente minúscula reside o germe do 
tronco benfeitor.
No coração da terra, há melodias da fonte.
No bloco de pedra, há obras primas de 
estatuária.
Entretanto, o pomar reclama esforço ativo.
A corrente cristalina pede aquedutos para 
transportar-se imaculada.
A joia de escultura pede milagres do buril.
Também o espírito traz consigo o gene da 
Divindade.
Deus está em nós, quanto estamos em 
Deus.
Mas, para que a luz divina se destaque 
da treva humana, é necessário que os 
processos educativos da vida nos trabalhem 
no empedrado caminho dos milênios.
Somente o coração enobrecido no grande 
entendimento pode vazar o heroísmo 
santificante.
Apenas o cérebro cultivado pode produzir 
iluminadas formas de pensamento.
Só a grandeza espiritual consegue gerar a 
palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz 
consoladora.
Interpretemos a dor e o trabalho por artistas 
celestes de nosso aperfeiçoamento.
Educa e transformarás a irracional idade em 
inteligência, a inteligência em humanidade 
e a humanidade em angelitude.
Educa e edificarás o paraíso na Terra.
Se sabemos que o Senhor habita em nós, 
aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de 
manifestá-lo.

Emmanuel, psicografado por Chico Xavier 
Do livro: Fonte Viva

aqui, neste planeta, uns trabalhando e 
ajudando ao próximo, outros precisando 
de muita oração e boas energias para se 
recuperarem desta doença tão estranha, 
outros precisando da ajuda espiritual e 
material, enfim, cada um cumprindo com a 
sua missão. 
Estamos vivendo um momento muito tenso, 
mas como diz o nosso querido Chico Xavier, 
“TUDO PASSA” e esta doença também vai 
passar. E que estejamos todos bem, para 
que possamos dar continuidade ao nosso 
trabalho espiritual, que já recomeçou 
na nossa Casa, mas que precisamos ir 
além! Médiuns trabalhando, pacientes 
participando do tratamento espiritual e 
os nossos guias e mentores espirituais nos 
dando força para que estejamos bem! A 
união faz a força!
Nossa Casa, a Sociedade Espírita Ramatis, 
fundada por Antônio Plínio da Silva Alvim 
(APSA), no dia 19 de março completa 57 
anos de muito trabalho fraterno, muito 
estudo, dedicação, compromisso com o 
Plano Espiritual e muito Amor ao próximo! 
Não será possível comemorarmos juntos, 
devido a pandemia mas, cada um de nós, 
poderá vibrar energias de gratidão e muita 
alegria, por termos este Pronto Socorro 
Espiritual. Que Deus nos ajude a continuar 
levando avante, o nosso Cantinho de Luz!
Então, sigamos todos juntos, dos dois lados 
da vida! 
Paz, Fé e muita Luz!

Cléia Gonçalves 
Presidente da SER
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57 ANOS DE AJUDA AO PRÓXIMO
Sociedade Espírita Ramatis

Há 57 anos, pessoas chegam à 
Sociedade Espírita Ramatis cheias 
de dúvidas, questionamentos, 

insegurança, medos, alguns com 
desequilíbrios e enfermidades do corpo e 
da alma.
Há 57 anos, pessoas se transformam, através 
do conhecimento adquirido nas palestras 
dos Tratamentos Espirituais, crescendo 
e amadurecendo, compreendendo o 
verdadeiro sentido da vida, o que é a 
verdadeira vida.
Há 57 anos, milhares de pessoas recebem 
os bálsamos que aliviam suas dores físicas 
e ajudam na recuperação de diversas 
enfermidades do corpo e da alma, através 
do Tratamento Espiritual da Ramatis.
Por tudo isso, a nossa Gratidão ao Plano 
Espiritual, aos Mentores de nossa Casa e 
ao nosso Mentor Ramatis.
Gratidão ao Sr. Antônio Plínio da Silva Alvim 
(APSA), Fundador da SER, que concretizou 
o plano de trabalho, traçado pelos seus 
Mentores Espirituais.
Gratidão à Sra. Cléia Gonçalves, nossa 
atual Presidente, que tornou possível 
a continuidade dessa Obra de Amor e 
Fraternidade, com sua dedicação, grande 
Amor e comprometimento com o Plano 
Espiritual e com APSA.

É com grande alegria que, apesar de 
todas as dificuldades impostas pela atual 
pandemia, comemoramos no dia 19 de 
março, mais um aniversário da nossa Casa 
que se encontra em funcionamento (on-
line e presencial), com todas as medidas 
de segurança exigidas pelas Autoridades 
Governamentais.
Não será possível comemorarmos de forma 
presencial, mas sim, cada um em sua casa, 

com seu coração em festa, vibrando Amor, 
Esperança e Paz!
Que Jesus, Ramatis e os Mentores 
Espirituais da Casa, continuem a zelar e a 
orientar a nossa Presidente na condução 
dessa grande Obra de Amor.
Parabéns ao nosso saudoso APSA!
Parabéns à Sra. Cléia Gonçalves!
Parabéns Sociedade Espírita Ramatis!!!
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A ARTE DE OUVIR ASTROSOFIA
Divaldo Franco Ramatis

Onde quer que te encontres, de uma 
ou de outra forma, despertarás o 
interesse de alguém.

Algumas pessoas poderão arrolar-te como 
antipático e até buscarão hostilizar-te.
Outras se interessarão por saber quem és e 
o que fazes.
Inúmeras, no entanto, te falarão, intentando 
um relacionamento fraterno.
Cada qual sintonizará contigo dentro do 
campo emocional em que estagia.
Como há carência de amigos e abundância 
de problemas, as criaturas andam à cata 
de quem as ouça, ansiando por encontrar 
compreensão.
Em razão disso, todos falam, às vezes, 
simultaneamente.
Concede, a quem chega, a honra de o ouvir.
Não te apresses em cumulá-lo de 
informações, talvez desinteressantes para 
ele.
Silencia e ouve.
Não aparente saber tudo e estar por dentro 
de todos os acontecimentos.
Nada mais desagradável e descortês do 
que a pessoa que toma a palavra de outrem 
e conclui-lhe a narração, nem sempre 
corretamente.
Sê gentil, facultando que o ansioso sintonize 

com a tua cordialidade e descarregue a 
tensão, o sofrimento…
No momento próprio, fala, com 
naturalidade, sem a falsa postura de 
intocável ou sem problema.
A arte de ouvir é, também, a ciência de 
ajudar.●

Joanna de Angelis,  
por Divaldo Pereira Franco

Fonte: www.mensagemespirita.com.br/mensagem-
em-video/30/a-arte-de-ouvir-divaldo-franco

PERGUNTA: Os marcianos têm estudado 
o nosso globo, através de instrumentos 
próprios da ciência astronômica?

RAMATIS: Se a vossa ciência pode examinar 
o planeta Marte, com a sua imagem 
aumentada de mais ou menos doze mil 
vezes, os cientistas e astrônomos marcianos, 
através de seus poderosos telescópios 
“magnético-etéricos”, conseguem apreciar-
vos além de cem mil vezes! Contemplam 
perfeitamente todos os contornos, 
acidentes geográficos, mares e recortes da 
costa oceânica, distinguindo claramente 
as tessituras das vegetações periódicas 
ou estacionárias, os desertos, vales, 
crateras e picos montanhosos. Anotam 
matematicamente todas as fases lunares e 
preveem, com facilidade, as modificações 
no campo astronômico do vosso mundo, 
conhecendo inúmeros fenômenos do 
vosso orbe e suas consequências, mas que 
ignorais a sua origem exata.

PERGUNTA: Os observatórios e instrumentos 
adotados em Marte assemelham-se aos 
nossos, no campo astronômico?

RAMATIS: Progrediram consideravelmente 
no campo da ótica e da instrumentação 
sensível que é necessária para essa ciência. 
Suas lentes, menores do que os vossos 
discos de 200 polegadas, com acentuada 
nuança para um “azul-elétrico”, que lhes 
comunica vibração de profundidade 
elétrica, valem mais pela qualidade do que 
pela extensão diametral. O que desejamos 
acentuar é que, enquanto empreendeis 
hercúleos esforços no sentido de aumentar 
a quantidade de descobertas científicas, os 
marcianos, em ritmo lógico e mais sensato, 
procuram descobrir sempre a qualidade 
que vibra e palpita na intimidade de cada 
fenômeno da Criação.

Ramatis, psicografado por Hercílio Maes 
Livro: A Vida no Planeta Marte
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RESPONSABILIDADE
Lourdes Possatto

Praticamente todos os dias vejo 
publicações nas redes sociais, 
prometendo que um papiro 

encontrado nas pirâmides resolve todos 
os seus carmas; que o passe espiritual ou 
“exorcismo” vai resolver sua vida inteira 
ou que a pulseira com as pedras x, y, z o 
livrará para sempre das energias negativas, 
ou o colar feito com o cristal X atrairá o seu 
verdadeiro amor; que carregar a pedra Y 
afastará todos os seus inimigos, etc, etc.
Fico me perguntando como tem gente 
que acredita em tudo isso, que dá ibope 
a crendices onde o principal aspecto é 
acreditar que uma coisa, objeto, ou pessoa 
fará o que só o próprio indivíduo precisa 
fazer.
Não interessa quanta energia alguém 
passe para você, seja lá sob o método que 
for, essa energia atuará no seu organismo 
de acordo com a permissão, inteligência e 
necessidade do seu próprio organismo e 
não de acordo com a vontade ou anseio de 

verdade: só você pode modificar sua 
energia, e consequentemente o que você 
atrai para você; só você pode trabalhar 
o seu carma e as aprendizagens que ele 
contém, e veja bem, ninguém, ninguém 
mesmo pode fazer sua parte, ok?

Pense como a natureza é sábia: alguém 
pode tomar remédio por você, alguém 
pode dormir ou comer por você?

Pois é, o resto segue a mesma regra. 
Acorde e assuma a responsabilidade por si 
mesmo!!!

“A verdadeira sabedoria está na essência 
da alma e não em objetos ou mensagens 
escritas. Aprenda a silenciar e atingir a 
totalidade de sua conexão com o Divino 
Agora!”. St. Germain.

Abraços! ●
Lourdes Possatto 

Psicóloga, Gestalt terapeuta e escritora

IINNFFÂÂNNCCIIAA  ||  SSUUEELLII
997733990088660088
......
JJUUVVEENNTTUUDDEE || RRAAPPHHAAEELL
998800993399559999
......
ddiijj@@rraammaattiiss..ccoomm..bbrr

JJUUVVEENNTTUUDDEE  EESSPPÍÍRRIITTAA
PPAARRAA JJOOVVEENNSS DDEE
1133  aa  2255  AANNOOSS

NNEESSSSEE  MMOOMMEENNTTOO  
EESSTTAAMMOOSS  RREEAALLIIZZAANNDDOO  
EENNCCOONNTTRROOSS  VVIIRRTTUUAAIISS

EEVVAANNGGEELLIIZZAAÇÇÃÃOO  
PPAARRAA  CCRRIIAANNÇÇAASS  DDEE  
33  aa  1122  AANNOOSS

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS

Colabore conosco.
Ajude-nos a ajudar!
Colabore conosco.
Ajude-nos a ajudar!

Banco Itaú
Ag. 3031 c/c 30425-0
Sociedade Espírita Ramatis
CNPJ 33.991.423/0001-70

terceiros, está claro?
Ninguém, nenhum guia ou entidade sérios 
irão interferir no seu carma e naquilo que 
só você precisa vivenciar para o seu próprio 
crescimento.
O que acontece? Ingenuidade? Preguiça? 
Irresponsabilidade?
Gente, vamos repensar e perceber a grande 
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MEXA-SE!
Mônica de Medeiros

Estou ouvindo repetidas vezes de meus 
pacientes, aqui na Clínica Ser Uno, 
a sensação de cansaço, desânimo, 

fôlego curto, irritação, vontade de parar 
com tudo, problemas cognitivos.
Amigos, o magma planetário está movendo-
se mais, o tempo, em decorrência, está 
“apressado”.
2021 será um ano mais curto.
Contudo, essa movimentação toda altera a 
grade energética da Terra, mexe com todos 
os seres vivos daqui.
Nós, humanos, sentimos sem ver ou ouvir. 
Acrescesse a isto todos os ônus da pandemia 
que, em diferentes níveis, acomete a todos 
nós, mesmo os incríveis negacionistas da 
verdade.
Mas, estamos, sim, sobrecarregados, 
emocional, energeticamente e nosso corpo 
físico acusa, violentamente tudo isso.
Isso sem falar na procrastinação que está 
tão epidêmica quanto o covid-19.
Nada há de mais autossabotador que a 
procrastinação.
Por que viver no limite? Por que precisamos 

tanto de adrenalina?
E, ainda por cima, esse calor maluco!
Mas, estamos muito necessitados dessa 
irradiação solar que queima os miasmas, 
extraordinariamente, densos.
Então, como evitar os efeitos nocivos que 
estamos vivendo?
Com MOVIMENTO!!!
Fazer exercícios físicos, dentro dos limites 
pessoais, da extrema responsabilidade 
para com os demais, mesmo para com os 
impensáveis negacionistas da verdade.
CAMINHAR, PILATES, TAI-CHI, AMARELINHA, 
ARREMESSO DE BOLA DE MEIA, ETC., TUDO 
AJUDA, SEMPRE AJUDA, SÓ AJUDA.
A movimentação do corpo é movimentação 
de energia nossa. Estamos muito 
necessitados dessa movimentação sadia.
Longe de nós se vá o medo. Mais longe 
ainda o desânimo. E, como sempre, mais 
que nunca: JESUS NO LEME!

Dra. Mônica de Medeiros
Fonte: https://www.facebook.com/profile.

php?id=100017633641968 
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ABORTO PROVOCADO  
CONSEQUÊNCIA PARA O ABORTADO

Ricardo Di Bernardi

A especificidade de cada caso 
determina situações absolutamente 
individuais no que se refere a 

repercussões sofridas pelo espírito 
eliminado de seu corpo em vias de 
estruturação.
Se existe na ciência do espírito uma regra 
fundamental que rege a lei de causa e efeito, 
poderíamos enunciá-la assim: a reação 
da natureza sempre se fará proporcional 
à intencionalidade da ação. Isto é, jamais 
poderemos afirmar que um determinado 
ato levará inexoravelmente a uma exata 
consequência.
Quando a responsabilidade maior da 
decisão couber aos encarnados, pai e ou 
mãe, eximindo o espírito de participação 
voluntária no aborto, teremos um tipo de 
situação a ser analisada.
O espírito, quando de nível evolutivo mais 
expressivo, tem reações mais moderadas e 
tolerantes. Muitas vezes seria ele alguém 
destinado a aproximar o casal, restabelecer 
a união ou mesmo, no futuro, servir de 
amparo social ou afetivo aos membros da 
família.
Lamentará a perda de oportunidade de 
auxílio para aqueles que ama. Não se deixará 
envolver pelo ódio ou ressentimento, 
mesmo que o ato do aborto o tenha feito 
sofrer física e psiquicamente. Em muitos 
casos manterá, mesmo desencarnado, 
tanto quanto possível, o seu trabalho de 
indução mental positiva sobre a mãe ou os 
cônjuges.
Nas situações em que o espírito se 
encontrava, em degraus mais baixos da 
escada evolutiva, as reações se farão de 
forma mais descontrolada e sobretudo 
mais agressiva. Espíritos destinados ao 
reencontro com aqueles a quem no passado 
foram ligados por liames desarmônicos, ao 
se sentirem rejeitados devolvem na idêntica 
moeda o amargo fel do ressentimento.
Ao invés de se sentirem recebidos com 
amor, sofrem o choque emocional da 
indiferença ou a dor da repulsa. Ainda 

infantis na cronologia do desenvolvimento 
espiritual, passam a revidar com a 
perseguição aos cônjuges ou a outros 
envolvidos na consecução do ato abortivo.
Em determinadas circunstâncias, 
permanecem ligados ao chakra genésico 
materno, induzindo consciente ou 
inconscientemente a profundos distúrbios 
ginecológicos naquela que fora destinada a 
ser sua mãe.
Outros, pela vampirização energética, 
tornam-se verdadeiros endoparasitas do 
organismo perispirutal, aderindo ao chakra 
esplênico, sugando o fluido vital materno.
As emanações maternas e paternas 
de remorso, de culpa, ou outras que 
determinam o estado psicológico 
depressivo, abrem caminho em nível do 
chacra coronário dos pais para a imantação 
magnética da obsessão de natureza 
intelectual.
A terapêutica espiritual, além da médica, 
reconduzirá todos os envolvidos ao 
equilíbrio, embora frequentemente venha 

a ser longa e trabalhosa.
Há também espíritos que, pela recusa 
sistematicamente determinada em 
reencarnar para fugir de determinadas 
situações, romperam os liames que os 
unia ao embrião. Esses terão seus débitos 
cármicos agravados e muitas vezes 
encontrarão posteriores dificuldades de 
reencarnar, sendo atraídos a gestações 
inviáveis e a pais necessitados de vivenciar 
a valorização da vida.
No entanto, o grande remédio do tempo 
sempre proporcionará o amadurecimento 
e a revisão de posturas que serão, 
gradativamente, mais harmoniosas e 
sobretudo mais construtivas.
Todos terão oportunidade de amar.

Por Ricardo Di Bernardi
Médico Homeopata, Presidente do ICEF - 

Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, 
autor e Conferencista Espírita Internacional.

Fonte: https://icefaovivo.com.br/aborto-
provocado-consequencia-para-o-abortado/
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APELO À PAZ
Moacir Costa de Araújo Lima

Duas frases para pensarmos:

1. Da Ciência contemporânea: 
“A expectativa do fato cria o fato.”

Qual nossa expectativa e nossa ação para 
aquele mundo melhor e aquela sociedade 
mais justa com que sonhamos?
A Filosofia Rosacruz nos diz que “querer 
é poder, mas é preciso saber querer para 
poder criar.”
Fazemos coro com aqueles que acreditam 
e propagam que o homem é aquele ser 
essencialmente perverso, de Sartre e 
Freud, ou, mesmo, o lobo do homem, na 
visão de Hobes?
Tal expectativa cria uma psicosfera, uma 
radiação, uma sintonia, como quisermos 
chamar, com que tipo de fato? Cria 
ambiente para que tipo de eventos?
Vamos permanecer, nós, autointitulados 
sapiens, como a única espécie capaz de se 
reunir para falar mal de si mesma?
Sem dúvida, há atitudes mentais mais 
positivas e produtivas.
Exatamente nesse sentido, há importantes 
advertência s do Dalai Lama para aqueles 
que formam ou pretendem formar 
opiniões. Tais opiniões criam expectativas 
e estas estão quase sempre na origem dos 
fatos.
Ao gizarmos o negativo, o ruim, o sombrio 
estamos colaborando sua aceitação como 
algo imutável, quem sabe inerente à 
espécie humana.
Diz o Dalai Lama:
“O poder da mídia, seja exercido de forma 
direta ou indireta, é verdadeiramente 
um poder: ele atua sobre nós, modifica 
nosso comportamento, nossos gostos e, 
provavelmente, até nossos pensamentos.
Como qualquer manifestação de autoridade, 
não pode ser aplicado de forma aleatória, 
pois corre o risco de se tornar arbitrário e 
irresponsável.
Tal obriga os profissionais da mídia a 
assumirem um grau de responsabilidade 
compatível àquele exercido por religiosos e 

políticos. O seu próprio modo, contribuem 
para a criação e manutenção de uma 
comunidade humana.
O bem-estar dessa comunidade deve ser 
sua maior preocupação.”

2. Também da Quântica: 
“Somos emissores e receptores de energia, 
mas só recebemos nas frequências em que 
somos capazes de vibrar.”

O amor atrairá o amor, o perdão atrairá a 
boa-vontade e a compreensão entre os 
homens.
Perdoando teremos saúde física, psicológica 
e social.
Construiremos uma sociedade melhor, 
fruto de nossas expectativas e ações no 
rumo da compaixão e da fraternidade.
Num mundo melhor, que nos cabe 
construir, com o desenvolvimento dos 
valores da espiritualidade, quem sabe nos 
perguntaremos, como fez minha mãe, 
numa poesia inspirada em seus ideais de 
fraternidade e paz, que reproduzo aqui em 
sua homenagem:

APELO À PAZ
Para que guerra, irmão, se depois, 
horrorizado
Verás que não valeu o sangue derramado;

Se o mundo a girar, não para jamais,
A vida que se perde não volta nunca mais;

E paz não haverá, enquanto com grandeza
Não imitarmos o exemplo da mestra 
natureza.

O sol a todos vem com seus raios iluminar,
De todos os peixes é a imensidão do mar,
De todos os pássaros é o espaço aberto,
Para eles não existem fronteiras, estou 
certo.

E se no maior reino, que é o reino dos céus,
Todos os seres são filhos de Deus,
Por que não fazermos neste globo pela vez 
primeira
Um mundo só de irmãos, Terra e crenças 
sem fronteira? ●

Moacir Costa de Araújo Lima
Licenciado em Física - Professor Universitário 

- Palestrante internacional com ênfase na área 
de Ciência e Espiritualidade.
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A ESCALADA EVOLUTIVA DO 
AMOR - NO PRINCÍPIO Ramatis
Pergunta: Se bactérias e vírus são 
manifestações primárias de vida, como 
explicar uma questão levantada pelos 
cientistas da Terra quando se referem ao fato, 
por exemplo, de esses micro-organismos 
serem resistentes a certos fármacos e 
até ao fato de se verificarem vírus com 
capacidade de se modificar para escapar da 
ingestão de certos medicamentos, ou com 
comportamentos automutantes? Não seria 
manifestação de certa inteligência desses 
micro-organismos? Não seria, ainda, uma 
expressão contrária ao amor, pelo fato de 
que a maioria desses seres só faz mal à 
saúde humana?
Ramatís: O corpo biológico é rico em 
bactérias que ajudam na sua sustentação e 
funcionamento fisiológico. Um ser humano 
não existiria se não fossem as bactérias, 
que são a forma mais primitiva de vida. Os 
vírus são seres parasitas que se instalam no 
interior de células, ou seja, necessitam de 
células de outros seres (vegetais ou animais, 
incluindo bactérias) para se reproduzir. 
Apesar de ser uma forma primitiva de vida, 
apesar de não disporem de célula, os vírus 
vieram depois das bactérias, há bilhões de 
anos no processo evolutivo, pois dependiam 
inicialmente destas para sobreviver. As 
bactérias são movidas pelo instinto de 
sobrevivência e impulso da perpetuação da 
espécie, o mesmo ocorrendo aos vírus.
Essas expressões dos instintos em suas 
formas mais básicas são manifestações 
primitivas de amor. E nessas expressões 
primitivas de vida existem cuidadores 
dévicos também. Portanto, há nelas amor 
presente daqueles que velam por todas as 
formas de vida, dentro do infinito Universo 
que, igualmente, recebe o infinito amor 
divino. Ora, se o amor divino envolve a 
tudo e a todos, é porque todos esses são 
filhos de Deus também e, assim, recebem 
seus cuidados amoráveis através de devas, 
anjos e espíritos colaboradores. Então, 
todos os seres do Universo merecem o 
nosso amor também. Cada ser desses 
tem uma função no sistema cósmico, 
nos sistemas ecológicos e nos sistemas 
orgânicos dos seres humanos. Olhando 
pelo prisma da vida e da necessidade 

da vida (enquanto instrumento ou meio 
físico para que a encarnação se viabilize), 
para que haja evolução espiritual, todas 
as formas de vida devem ser respeitadas 
e, quando ocorrem desequilíbrios, então 
certos seres proliferam mais que outros, 
ocorrendo isso a vírus e bactérias também, 
não sendo, portanto, expressão de bem 
ou mal, mas apenas expressão da vida em 
ambiente desequilibrado ou não, e sempre 
em processo evolutivo.
Vírus e bactérias podem ser absorvidos pelo 
corpo humano, e somente o dominam em 
caso de desequilíbrio ou fragilidade deste, 
o que normalmente pode estar relacionado 
com fragilidades no campo mental-
emocional ou espiritual. Todavia, esses 
micro-organismos têm um papel importante 
nos sistemas ambientais e espirituais, pois, 
quando chega a hora de um ser humano 
ou outro animal desencarnar, eles possuem 
função essencial para exercer a ocupação 
daquele corpo no respectivo processo de 
decomposição e fazer a vida seguir em 
outro plano; e esses micro-organismos 
continuarão suas vidas físicas e respectiva 
proliferação para manter a espécie.
A decomposição de seres vivos ou células 
mortas gera miasmas, assim como 
pensamentos e sentimentos densos geram 
miasmas etéricos e astrais. A grande 
maioria dos miasmas etéricos e astrais são 
energias criadas pelas mentes e corações 
humanos, e estes são fontes geradoras de 
vírus e bactérias. Ora, tudo está interligado 
nos ambientes terrenos físico e espiritual, 
e entre estes, pois tudo está imerso numa 
lógica sistêmica, de maneira que em tudo 
há significado. Entre todos os componentes 
de um sistema e entre os vários sistemas, 
há interação, inter-relação e interinfluência 
direta, indireta e cumulativa, em maior ou 
menor grau, com impactos significativos, 
medianos ou irrelevantes. Nesse ponto, 
é possível que haja quem nos indague 
se a obsessão é justa. E diríamos que, 
num ambiente de provas como na Terra 
atual, faz parte da evolução a interação 
entre encarnados e desencarnados, e 
entre si mesmos, de maneira a expressar 
suas imperfeições dentro de parâmetros 

condizentes com o grau de primitivismo, 
arrogância, dureza e egoísmo em que se 
encontram, como forma de lapidação 
mútua da natureza bruta das partes, 
de almas embrutecidas pelas próprias 
mazelas e instintos aguçados. Nesse 
contexto, encontram-se vírus e bactérias, 
como partes interagentes desse meio em 
estado primário de energia, e imersos em 
ambiência de orgulho, egoísmo, vaidade 
e brutalidades; portanto, um ambiente 
que atrai naturalmente formas primitivas 
de vida como instrumentos de auxílio na 
evolução do conjunto.
Desequilíbrios, doenças, dores, sofrimentos 
físicos e psíquicos são insumos para 
lapidação de almas primárias e em nível 
intermediário de evolução, e também de 
almas que alcançaram avanço intelectual, 
contudo ainda se encontram presas às 
mazelas do sentimento e dos instintos. 
De fato, os vírus possuem uma inteligência 
intrínseca como mecanismo de sobrevivência 
da espécie e como forma de escapar à 
tentativa de seu aniquilamento por processos 
químicos ou naturais. São seres primitivos, 
mas ainda próximos da “origem” divina (em 
se tratando do ciclo evolucionário dos reinos 
e da proximidade com a fase monádica) e, 
por isso, movidos por processos inteligentes 
de mutação como tentativa de escapar da 
própria morte. Um dia, num passado muito 
longínquo, um ser humano ainda em fase 
espiritual primária, precisou encarnar em 
um vírus, bactéria e fungo, como etapas 
essenciais de evolução do ser. Portanto, 
são formas biológicas fundamentais para o 
despertamento do ser pós-monádico. 
Poderíamos resumir isso tudo como 
impacto do amor divino sobre a natureza 
em geral, incluindo seres humanos, e cada 
qual em seu respectivo estágio evolutivo, 
mas de toda forma todos interagindo entre 
si, uns sendo mais impactados que outros, 
conforme o grau de dureza ou primariedade 
íntima. Quanto mais densa a matéria e a 
alma, maior será o impacto sentido.

Livro: Amor - Encontros, desencontros e 
reencontros  

(Obra Mediúnica inspirada pelos espíritos Ramatis 
e Nicanor ao médium Sávio Mendonça)
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ENERGIAS DO CORAÇÃO
Existe uma história que aconteceu de fato 
com o criador do Pequeno Príncipe, o 
escritor francês Antoine de St. Exupéry.
Poucas pessoas sabem que ele lutou 
na Guerra Civil Espanhola, quando foi 
capturado pelo inimigo e levado ao cárcere 
para ser executado no dia seguinte.
Nervoso, procurou em sua bolsa um 
cigarro… e achou um, mas suas mãos 
estavam tremendo tanto que ele não 
podia nem mesmo levá-lo à boca. Procurou 
fósforos, mas não tinha, porque os soldados 
haviam tirado-lhe todos. Ele olhou então 
para o carcereiro e arriscou:
– “Por favor, usted tiene fosforo?”
O carcereiro olhou para ele e chegou perto 
para acender seu cigarro. Naquela fração 
de segundo, seus olhos se encontraram, e 
St. Exupéry sorriu – depois ele disse que 
não sabia por que sorriu, mas pode ser 
que quando se chega perto de outro ser 
humano seja difícil não sorrir.
Naquele instante, uma chama pulou no 
espaço entre o coração dos dois homens 
e então gerou um sorriso no rosto do 
carcereiro também. Ele acendeu o cigarro 
de St. Exupéry e ficou perto, olhando 
diretamente em seus olhos, continuando 
a sorrir.
St. Exupéry também continuou sorrindo 
para ele, vendo-o agora como pessoa, e não 
como carcereiro. Parece que o carcereiro 
também começou a olhar St. Exupéry como 
pessoa, porque lhe perguntou:
– “Você tem filhos?”
– “Sim”, St. Exupéry respondeu, e tirou 
da bolsa fotos de seus filhos. O carcereiro 
mostrou fotos de seus filhos também, e 
contou todos os seus planos e esperanças 
para o futuro deles.
Os olhos de St. Exupéry se encheram de 
lágrimas quando disse que não tinha mais 
planos, porque ele jamais os veria de novo. 
Os olhos do carcereiro se encheram de 
lágrimas também.
E de repente, sem nenhuma palavra, ele 
abriu a cela e guiou St. Exupéry para fora 
do cárcere, através das sinuosas ruas, para 
fora da cidade, e enfim o libertou. Sem 
nenhuma palavra, o carcereiro deu meia-
volta e retornou por onde veio.
St. Exupéry disse: – “Minha vida foi salva 

por um sorriso do coração”.
O que foi aquela “chama” que pulou entre 
o coração desses dois homens?
Isso tem sido tema de intensa pesquisa 
atualmente, na medida em que os 
cientistas estão se dando conta de que o 
coração não é meramente uma bomba 
mecânica, mas um sofisticado sistema 
para receber e processar informações. De 
fato, o coração envia mais mensagens ao 
cérebro que o cérebro envia ao coração. 
Como disse o filósofo francês Blaise Pascal: 
“O coração tem razões que a própria razão 
desconhece”.
Estados emocionais negativos (como 
raiva ou frustração) geram ondas 
eletromagnéticas totalmente caóticas ao 
coração, como se estivéssemos pisando 
no acelerador e no freio simultaneamente. 
Esse estado de batimentos desordenados é 
chamado de “incoerência cardíaca” e está 
ligado a doença cardíaca, envelhecimento 
precoce, câncer e morte prematura.
Em estados de amor ou gratidão, nosso 
batimento cardíaco torna-se “coerente”. 
Isso diminui a secreção dos hormônios do 

estresse, reduz a depressão, hipertensão e 
insônia, melhora o sistema imunológico e 
aumenta a clareza mental. Essa é uma das 
razões pelas quais tem sido provado que as 
emoções positivas estão associadas à boa 
saúde física e mental – e à longevidade. 
Essa irradiação coerente do coração – essa 
“chama” de genuína afeição – pode afetar 
pessoas a uma distância de até 5 metros!

Logo, na próxima vez em que estiver numa 
situação difícil, respire profundamente e 
irradie a energia de seu coração. Como o 
Pequeno Príncipe nos lembrou:

“Só se vê bem com o coração. O essencial 
é invisível aos olhos.” -- Antoine de Saint 
Exupèry ●

Blog do Saber 
Fonte:  https://blogdosaber.com.br/

reflexao-energias-do-coracao-o-poder-do-
eu-superior/#:~:text=Existe%20uma%20

hist%C3%B3ria%20que%20aconteceu,ser%20
executado%20no%20dia%20seguinte.
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