
Ramatis
Jornal

Publicação bimestral da Sociedade Espírita Ramatis • julho / agosto de 2020 • no 95
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  •  EDIÇÃO DIGITAL

 roteção

  mor

ncentivo

P
A
I



2 no 95 • julho/agosto 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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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
PALAVRAS

Queridos(as) irmãos(ãs),

Que sejam de paz os nossos pensamentos!
Estamos longe fisicamente, pelas 
circunstâncias da vida, mas creiam que 
unidos pelo coração. 
A conscientização da responsabilidade 
que nós (médiuns) temos, não nos deixa 
abandonar o nosso compromisso, e 
quando nos vemos obrigados a nos afastar 
dos trabalhos de nossa Casa, tudo se torna 
muito difícil.
Mas todos nós (médiuns e pacientes) temos 
condições de manter uma conexão com 
a Espiritualidade, através de leituras, de 
estudos, de palestras e também colocando 
os nomes no nosso site (www.ramatis.com.
br), nos links dos diferentes tratamentos 
espirituais que oferecemos.
Aproveitemos a quarentena para exercitar 
o perdão, a fraternidade, o amor, a 
caridade e todos os bons sentimentos 
e assim estaremos acelerando a nossa 
reforma íntima.
Precisamos agradecer sempre a Deus e aos 
amigos espirituais por termos encontrado 
uma Casa - a SER -, tão maravilhosa! O nosso 
“cantinho de luz” onde podemos como 
médiuns, cumprir com o compromisso 
que um dia assumimos na espiritualidade. 
E como pacientes, recebermos o socorro 
espiritual que tanto precisamos. 
Que haja sempre muita harmonia, 
compreensão e união entre todos nós, 
médiuns, pacientes e funcionários da 

SER. Parabenizo a todos os médiuns, que 
trabalham com amor, que estudam as 
grandes verdades espirituais. Precisamos 
ter conhecimento para que possamos 
esclarecer as dúvidas daqueles que nos 
procuram. A nossa Casa é um Pronto 
Socorro Espiritual.
Agradeço também aos pacientes que 
confiam no nosso trabalho, e tenham a 
certeza que fazemos todo o possível para 
ajudá-los nesta caminhada terrena. Mas, 
lembrem-se: “A cada um de acordo com a 
sua obra”.
Em tempo de pandemia, seguindo 
orientação dos Órgãos de Saúde, mas 
principalmente dos nossos Guias Espirituais, 
estamos analisando a reabertura da nossa 
Casa paulatinamente, a princípio com as 
palestras do Tratamento 02, Cromoterapia e 
Passes, mas ainda sem data definida. Haverá 
adaptações que vigorarão até passar este 
momento tão difícil. Os pacientes, terão os 
seus cartões marcados e ao final da palestra 
receberão o Passe, que será coletivo, 
obedecendo as regras de distanciamento. 
Todos (médiuns e pacientes) deverão estar 
de máscaras e ter em mãos o álcool gel, 
para a proteção de todos. Vamos também 
prestar muita atenção nas marcações do 
distanciamento. A SER está tomando todas 
as medidas de segurança necessárias, para 
o bem de todos.
Acompanhem no nosso site, instagram, 
facebook e canal do youtube as medidas 
que serão tomadas, os dias e horários 
de atendimentos (passes, palestras da 

cromoterapia e do tratamento 02). 
Os outros atendimentos espirituais 
continuarão on-line. Acessem o site e 
inscrevam-se.
Pedimos também que levem de casa a sua 
garrafinha de plástico com água filtrada, 
para que seja fluidificada no momento 
dos passes. Os recipientes com água 
fluidificada e também os bebedouros 
ficarão todos fechados, no momento, para 
segurança de todos.
Os pedidos de irradiação e prece, já 
deverão trazer prontos (escritos) de casa, 
porque lápis e papel serão recolhidos, por 
enquanto. 
A nossa livraria estará aberta nos dias dos 
Tratamentos. Os nossos salões (na Rua José 
Higino, 176 e na Rua Maria Amália, 54) terão 
uma lotação adequada (distanciamento) 
de acordo com as normas governamentais 
e da área de saúde. Portanto, por favor, se 
chegarem e já não houver lugares livres, 
não fiquem aborrecidos, estamos vivendo 
um momento, repito, muito difícil, e só 
depende de nós a organização dos espaços 
para a realização dos trabalhos.  
Peço a compreensão de todos para que nos 
ajudem neste momento tão atípico, mas 
com a certeza de que tudo vai passar. A fé 
nos faz caminhar firme e confiantes! 
Um grande beijo no coração de cada um de 
vocês. ●

Cléia Gonçalves 
Presidente da SER
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O CULTO DO EVANGELHO
O Espírito em sua jornada na Terra, depara-
se com momentos verdadeiramente 
desafiadores. 
Como superá-los? Como manter o 
equilíbrio diante das provas e expiações que 
estamos sujeitos, entendendo serem elas 
necessárias para nos indicar a experiência 
e o amadurecimento conquistado?
Enquanto não solucionarmos estas 
questões, seremos tomados por angústias, 
aflições e muitas lágrimas. 
Os Espíritos amigos sempre prontos a nos 
indicar caminhos, elucidam que grande 
parcela da humanidade, principalmente 
nestes momentos de grandes provações 
coletivas, não têm nenhuma base 
de espiritualidade ou elas têm uma 
espiritualidade superficial alicerçada 
na crença cega e nas exterioridades. 
Entendemos então, que seus objetivos 
estão nas coisas perecíveis que as traças 
roem e os ladrões roubam. 
Jesus já advertia: “...quem ouve estas 
minhas palavras e não as põe em prática é 
como um homem sem juízo, que construiu 
sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos 
e vieram as águas e ela desabou, e foi 
grande a sua ruína!” Mt. 7:21-24 a 27
O Espírito Pio Ventania no Livro Luz no lar, 
psicografado por Francisco C. Xavier. Lição, 
No templo do Lar, diz: “Indiscutivelmente, 

o avanço científico do mundo estabelece 
múltiplos sistemas de cura na atualidade 
terrestre. Vitaminas e hormônios, 
eletricidade e magnetismo, fluidos e 
melodias são recursos empregados 
no fortalecimento da saúde humana. 
Acreditamos, no entanto, que o culto 
doméstico do Evangelho é a fonte real da 
medicina preventiva, sustentando as bases 
do equilíbrio físico-psíquico...”.

Quando abrimos o Evangelho e 
mergulhamos em suas lições, encontramos 
o Jesus vivo, que, hoje como nos tempos 
da Palestina do primeiro século, faz-nos 
o convite imorredouro “Vinde a mim 
todos vós que vos encontrais tristes e 
sobrecarregados, que eu vos aliviarei”.
Muita Paz.

Colaboração de José Luis Morán Veiga 
Médium e expositor da SER

José Luiz Morán Veiga
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DOR-REPARAÇÃO
Divaldo Franco

A tua é uma dor pessoal, intransferível, que 
ninguém pode compartir.
Gostarias que os amigos e familiares 
tivessem dimensão do que te aflige, da 
profundidade do teu sofrimento.
Não é possível! Há experiências que necessitam 
ser vividas, para mais bem dimensionadas.
Cada criatura conduz a sua própria dor e 
está preocupada com o fardo que a esmaga.
Qual ocorre contigo, os teus amigos e 
afetos encontram-se igualmente sofridos 
e, mesmo que não o digam, passam por 
momentos difíceis.
Assim crês, porque ignoras os testemunhos 
dos demais.
Quantos enlouquecem de um para outro 
momento, sem aparente causa que justifique!
Eles, porém, não suportaram manter o 
equilíbrio por fragilidade das resistências.
Assim, não te magoes com aqueles que te 
não são solidários nos teus momentos de 
angústias. Eles já têm a sua própria quota, 
que buscam dissimular e esquecer.
Ninguém passa pela Terra sem a presença 
da agonia, que sempre surge para cada um 
consoante a necessidade do resgate em 
que se encontra incurso.
Imposto o compromisso de restauração, os 
mecanismos das Divinas Leis se apresentam 
automaticamente.

Mantém-te em paz íntima, na tua dor.
A rebeldia torna-a insuportável; a 
desesperação fá-la maior do que é; o 
desânimo conspira contra a sua superação; 
a mágoa apresenta-na mais rude...
Se a aceitares, porém, como fenômeno 
natural, logo a vencerás com trunfos de luz.
Não consideres que sofres porque foste o 
pior dos seres no passado espiritual.
Existe a dor-elevação, a dor-conquista, a 
dor-resgate.
A tua é resgate, sim, que o teu amor não 
conseguiu evitar.
Por isso mesmo, ama. Desveste-te 
das prevenções e do pessimismo, da 
autocompaixão e da revolta surda, amando 
mais, e conseguirás com rapidez a harmonia.
No teu processo de resgate, porque 
amando, mais amenas têm sido as 
provações, pois que, igualmente recebestes 
ajudas incomuns, que somente poucas 
pessoas conseguem.
Amigos devotados e zelosos te cercam 
com carinho; recolhes gentilezas e dádivas 
inabituais; fruis de bênçãos que a outros 
constituiriam felicidade...
Num balanço justo, a tua coleta de favores 
divinos é muito maior do que o testemunho 
de lágrimas e dores.
Assim mesmo, aquelas lágrimas que 

vertes e as dores que carpes poderão 
ser amenizadas, se mudares a paisagem 
mental e começares a agradecer a Deus, 
louvando-O através da oração.
A indumentária carnal, por mais resistente, 
um dia se rompe e desnuda o Espírito que 
volve à realidade imortal.
Se sofreu com resignação e amealhou 
benefícios retirados do sofrimento, a sua 
dor-resgate brinda-o com os reencontros 
felizes e as alegrias a que faz jus.
Se, no entanto, não foi suportada com 
o aprumo e a elevação necessários, 
prossegue, porque dívida não paga ressurge 
com juros que a aumentam.
Repara, desse modo, os erros e iniquidades 
transatos, produzindo o bem em todos os 
teus atos, fazendo luz no íntimo, a fim de 
ficares livres e pleno como Deus planeja 
para todos nós. ●

Joanna de Ângelis
DO LIVRO: Desperte e Seja Feliz

MÉDIUM: DIVALDO PEREIRA FRANCO
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PANDEMIA NA ÉPOCA DE KARDEC
Alessandro de Paula

Caros amigos espíritas ou simpatizantes do 
Espiritismo, compartilho com vocês uma 
preciosidade da Revista Espírita que se 
encaixa perfeitamente neste período de 
coronavírus.
Na Revista Espírita de novembro de 1865, 
Kardec escreveu um artigo denominado 
“O Espiritismo e o Cólera”, eis que muitos 
adversários compararam o Espiritismo 
a uma peste que tomava conta da 
humanidade.
Kardec, sempre educado, refuta a tese 
e aproveita para escrever algo sobre a 
pandemia da cólera.
Registre-se que no período de 1845 a 
1860 houve a terceira onda pandêmica 
de cólera, que ceifou milhares de vidas 
no mundo. Segundo alguns historiadores, 
essa pandemia causou o maior número de 
mortes no século XIX.
A cólera é uma doença bacteriana intestinal, 
normalmente causada pela ingestão de 
alimentos ou água contaminados.
No artigo, Kardec cita a carta de um leitor 
de Constantinopla, onde teria ocorrido 
mais de 70 mil mortes, tendo o leitor 
sugerido que os espíritas de lá, pela crença 
religiosa, teriam sido preservados do 
flagelo pandêmico.
De imediato, Kardec discorda da tese do 
leitor, afirmando que a fé espírita não 
poderia ser um antídoto contra a cólera, 
mas faz uma excelente abordagem no 
sentido de que o conhecimento espírita 
propicia uma força moral que é capaz de nos 
preservar de muitas doenças, porquanto 
essa força moral repercute no corpo físico, 
inclusive no sistema imunológico.
Há diversos estudos que correlacionam 
o binômio fé/saúde, que não se limita, é 
claro, apenas na crença espírita.
Kardec falou do medo da morte, que 
atinge uma quantidade imensa de pessoas 
quando se instala uma pandemia. O medo 
patológico, que vige nesse momento, 
por si só, já gera um estado emocional 
desarmonizado, que repercute na saúde 
física e mental, fazendo com que o indivíduo 
permaneça num estado de alerta intenso, 
gerando ansiedade e estresse.
Para o espírita não deve haver esse temor 

da morte, porque acredita na imortalidade 
da alma, que segue viva em outras 
dimensões da vida, o que, segundo Kardec, 
serve também para sustentar a aludida 
força moral.
O fato de não se temer a morte não 
significa que não damos valor para a vida 
física, tanto que Kardec expressamente fala 
que devemos seguir as medidas sanitárias, 
ou seja, o espírita segue as diretrizes e as 
normas das autoridades públicas, visando 
prolongar a vida, não por apego, mas por 
desejo de progredir. Veja que orientação 
atual para o coronavírus.
Kardec comenta sobre a importância da 
serenidade, que será vital para nossa saúde 
emocional e mental. A serenidade deve 
ser trabalhada, conquistada, de forma 
que devemos aproveitar o período de 
isolamento social imposto pelo coronavírus, 
a fim de buscar a meditação, a viagem 
interior e o autoconhecimento, ajudando 
na conquista da serenidade.
A oração será recurso primordial por nos 
manter conectados com Deus e com as 
forças superiores mantenedoras da vida.
Kardec também fala que o espírita deve 
mudar completamente seus hábitos. 
Vemos que o coronavírus nos impôs 
mudanças profissionais, familiares e 

sociais, de tal sorte que o espírita deve 
ser obediente e resignado, ajustando sua 
conduta às necessidades atuais, visando a 
saúde pessoal e coletiva.
No final do artigo, Kardec insere uma 
mensagem espiritual do Dr Demeure, que 
foi médico na sua última encarnação, e este 
espírito traz recomendações oportunas, 
aplicáveis ao período de pandemia que 
vivemos na atualidade.
O espirito do Dr Demeure acentua a 
importância da higiene e para se evitar os 
resfriados. Parece que ele está falando para 
a humanidade dos dias vigentes.
O referido espírito insiste para se evitar 
o medo, que é pior do que o próprio mal 
pandêmico. Que cabe ao espírita manter a 
calma dada pela fé e não recear a morte.
O médico desencarnado ainda fala para não 
se ignorar os primeiros sintomas da doença, 
que recomendarão medidas específicas. É 
claro que ele está falando da cólera, mas 
veja como se aplica ao coronavírus.
O espírito enfatiza a necessidade da 
confiança em si mesmo e em Deus como 
fatores vitais e propiciatórios de saúde.
Por fim, o Dr Demeure toca no assunto 
do temperamento espiritual, que, na 
realidade, diz respeito à nossa saúde 
emocional e mental, e forma que devemos 
evitar mágoas, ódios, tristezas, angústias, 
ansiedades etc., investindo na brandura, 
na amorosidade, na tranquilidade, no 
perdão, que nos ajudarão a manter a 
saúde espiritual, ainda que o corpo venha 
a adoecer.
Que artigo impressionante de 1865 e que 
tem plena validade para esse período de 
coronavírus.
Que orientações extraordinárias, morais e 
materiais, de Kardec e do Dr Demeure, que 
devem ser seguidas de forma integral pelos 
espíritas.
Aproveitemos essas lições valiosas e que 
possamos seguir confiantes, com Jesus e 
Kardec. ●

Alessandro Viana Vieira de Paula 
Escritor e palestrante espírita

Fonte: www.usesp.org.br/2020/03/31/houve-
alguma-pandemia-a-epoca-de-allan-kardec-quais-

foram-as-recomendacoes-doutrinarias/    

http://www.usesp.org.br/2020/03/31/houve-alguma-pandemia-a-epoca-de-allan-kardec-quais-foram-as-recomendaco
http://www.usesp.org.br/2020/03/31/houve-alguma-pandemia-a-epoca-de-allan-kardec-quais-foram-as-recomendaco
http://www.usesp.org.br/2020/03/31/houve-alguma-pandemia-a-epoca-de-allan-kardec-quais-foram-as-recomendaco
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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
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FENÔMENO DA DEPENDÊNCIA
Ricardo di Bernardi

Somos Espíritos encarnados, trazemos em 
nosso inconsciente grande manancial de 
energias construídas ao longo dos milênios, 
isto é, de inúmeras reencarnações. Nossas 
mentes produzem ondas, geram campos 
de força e tem facilidade de sintonizar com 
outras mentes que vibram na mesma faixa 
que a nossa, mas, quanto maior a fragilidade 
ou imaturidade espiritual mais buscamos, 
instintivamente, apoio em outras mentes. 
São sobejamente conhecidos os sintomas 
e comportamentos das pessoas que 
se acham dependentes de substâncias 
químicas e podemos fazer uma analogia 
com a dependência psíquica. Indivíduos, 
encarnados ou desencarnados, quando 
apresentam desequilíbrios vibratórios 
decorrentes de mente enferma ou 
debilitada, podem se tornar dependentes 
de outras pessoas ou até mesmo de 
ambientes, esses Espíritos encontram-se 
em dependência psíquica. 
 O dependente químico tem sintomas 
iniciais de euforia e aparente bem-estar, 
mas, com o tempo, os malefícios começam 
a aparecer e cresce a dependência ao 
produto ou droga. Na fase de viciação, 
há diversos prejuízos, também para as 
pessoas de convivência diária, pois a 
ausência da substância química desenvolve 
comportamentos de agressividade, 
agitação e outros, ocasionando sérios 
problemas no meio familiar e social que 
convivem. 
A dependência mental, como fragilidade 
espiritual, segue o mesmo raciocínio da 
dependência química. Conversas picantes, 
anedotas chulas e atitudes depreciativas 
tidas como divertidas, quando relacionadas 
a determinados grupos, etnias, lugares ou 
tipos de pessoas, são exemplos que poderão 

trazer sensações de prazer mórbido, e a 
repetição dessa conduta, determina uma 
dependência mental e viciação à padrões 
de pensamento de baixo teor vibratório. 
Há uma sintonia do indivíduo com Espíritos 
desencarnados que se comprazem 
com futilidades, além do indivíduo 
sintonizar com ondas mentais de pessoas 
encarnadas que irradiam pensamentos do 
mesmo padrão.  À medida que o Espírito 
(encarnado ou desencarnado) sintoniza 
com mentes desse jaez, passa a se 
alimentar de energia vital ou outras formas 
de energia provindas de mentes enfermas 
e, tal qual um dependente químico, passa 
a sentir falta da “alimentação” que o 
“nutre”. Sente-se carente da presença ou 
convívio de outras mentes enfermas com 
características semelhantes; já está, agora, 
na fase de dependência psíquica e se for 
afastado ou impedido do convívio com seus 
semelhantes - por orientação terapêutica 
ou espiritual -, pode apresentar agitação e 
agressividade exigindo cuidados especiais. 
Assim, observa-se que os sinais e sintomas 
do dependente psíquico, ao se ver privado 
de sua fonte de energias enfermas, se 
assemelham muito aos do dependente 
químico. 
Existe, também, a dependência mental 
a uma pessoa, um líder por exemplo. 
O indivíduo sente um desejo incontido 
de estar próximo daquela pessoa, ser 

tocado, ouvir sem analisar, enfim, torna-
se emocional e irracionalmente preso. Há 
inúmeras modalidades de dependência 
psíquica, por exemplo, necessidade 
exacerbada de fazer compras, prender-se 
a seriados na TV, internet, telefone celular, 
estádios de futebol, bares e outras, desde 
que essas atividades impeçam a pessoa de 
tornar-se mais produtiva, ampliando seus 
conhecimentos e valores da alma. 
Quando esse tipo de distúrbio não é 
diagnosticado e tratado corretamente, o 
Espírito ao desencarnar leva consigo essa 
dependência e permanece atraído aos 
locais, atividades e pessoas às quais se 
encontra preso psiquicamente. 
A leitura de bons livros, música elevada, 
filmes e documentários que tragam 
conhecimentos e estímulos aos bons 
princípios da ética são atividades que 
nos afastam das dependências psíquicas 
prejudiciais ao nosso Espírito. Buscarmos 
ambientes de harmonia e conversas 
saudáveis criam uma psicosfera favorável 
ao equilíbrio e refletem em nós a vontade 
do crescimento espiritual. 
São preferências, desejos e vontades 
que determinam o tipo de energia que 
geramos e, principalmente, absorveremos 
e sentiremos falta quando estivermos 
privados dela. Vibremos no amor, alegria, 
tranquilidade, paz, estudo e trabalho que 
a atmosfera mental de nossos Espírito se 
enriquecerá com convivências construtivas, 
sem dependências psíquicas.    
Todo costume, mesmo sendo elevado 
e construtivo deve libertar com 
responsabilidade e nunca prender. ●

Ricardo Gandra di Bernardi 
Fundador de ex-presidente da AME Santa Catarina, 

médico e conferencista espírita internacional. 
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ENFRENTANDO
o isolamento

- Mestre, como posso enfrentar o 
isolamento?
- Limpe sua casa. Muito bem. Em todos os 
cantos. Mesmo aqueles que você nunca 
teve vontade, coragem e paciência de tocar.
Torne sua casa brilhante e cuidada. Remova 
a poeira, as teias, as impurezas. Até as mais 
escondidas.
Sua casa representa você mesmo: se você 
cuida dela, você também cuida de si.
- Mestre, mas o tempo está longo.
Depois de cuidar de mim através da minha 
casa, como posso viver o isolamento?
- Conserte o que você pode consertar e 
elimine o que você não precisa mais.
Dedique-se ao remendo, borda os 
arranques das suas calças, costura bem 
as bordas desfiadas dos seus vestidos, 
restaura um móvel, conserte tudo o que 
vale a pena reparar.
O restante joga fora, com gratidão e com 
consciência de que seu ciclo terminou.
Arrumar e eliminar fora de você, permite 
consertar ou eliminar o que está dentro de 
você.
- Mestre e depois fazer o quê? O que posso 
fazer o tempo todo sozinho?
- Semeia.
Uma semente em um vaso. Cuide de uma 

planta, regue-a todos os dias, fale com ela, 
dê um nome, tire as folhas secas e as ervas 
daninhas que podem sufocá-la e roubar 
energia vital preciosa.

É uma maneira de cuidar das suas sementes 
interiores, dos seus desejos, das suas 
intenções, dos seus ideais.

- Mestre e se o vazio vier me visitar?... Se o 
medo da doença e da morte chegar?

- Fale com ele.

Prepare a mesa para ele também; reserve 
um lugar para cada um dos seus medos.

Convide-os para jantar com você. E 
pergunte-lhes por que eles chegaram de tão 
longe até sua casa. Que mensagem querem 
trazer. O que eles querem te comunicar?

- Mestre, acho que não consigo fazer isso...

- Não é o isolamento o seu problema, mas 
sim o medo de enfrentar seus dragões 
interiores. Aqueles que você sempre quis 
afastar de você. Agora você não pode fugir. 
Olhe nos olhos deles, ouça-os e descobrirá 
que foi colocado contra a parede.

Você foi isolado para poder falar com você.

Como as sementes, que só podem brotar, 
se estiverem sozinhas.

Autor desconhecido

DESIGN
ARTE
PROPAGANDA

Vanessa Doria
6 21 99411-9100
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VOCÊ CONHECE SEU FILHO?
Adeilson Salles

O homem ainda acredita que tudo que é 
imposto é mais facilmente aprendido.
Existe uma educação sensível que educa, e 
uma suposta educação que violenta a alma 
e os seus sentidos.
Não há como educar se o educador não usa 
a escuta para ouvir o que nasce da alma da 
criança ou do adolescente.
Uma educação que deseje ascendência 
precisa estabelecer um vinculo de 
confiança entre os corações, daí não existir 
a possibilidade de se criar essa conexão 
sem a audição.
Crianças são como pássaros e só podemos 
observar a beleza que sua alma canta se 
nos detivermos na escuta.
Quando participamos de um concerto de 
música necessitamos afinar os ouvidos e a 
mente, fazendo silêncio em nós, para captar 
a aparente dicotomia de sons produzidas 
pelos instrumentos musicais, que em seu 
conjunto produzirão a boniteza das notas 
que nos arrebata de emoção.
Quando a criança fala, ou o adolescente 
verbaliza qualquer assunto o educador 
precisa ouvir com os ouvidos e com a 
mente.
Os ouvidos que não estejam em 
consonância com a mente que de fato 
preste atenção não conseguirão captar 

o que o afinadíssimo coração da criança 
deseja lhe falar.
A criança percebe o mundo pela escuta, 
pelos sons e imagens a sua volta, daí a 
necessidade do educador ter a percepção 
e sensibilidade de valorizar o contato por 
meio da atenção sincera que parte do 
educando.
Muitos traumas emocionais se desenvolvem 
na infância e eclodem na adolescência pela 
ausência da escuta, e pela presença de uma 
fala impositiva e agressiva.
Cada grito que o educador manifesta 
revelando seu desequilíbrio é uma agressão 
desferida contra a criança que irá repercutir 
no desenvolvimento da sua subjetividade.
O mais importante em uma prática 
educativa é a realidade palpável de se poder 
conhecer o interlocutor, abandonada pela 

maioria dos pais.
As crianças são a expressão da honestidade 
e manifestam o que verdadeiramente 
sentem.
Muitos adultos inseguros e ansiosos foram 
crianças desprezadas e não ouvidas em 
seus sentimentos e manifestações.
A audição seletiva, aquela que se detém 
apenas nos interesses próprios é surda 
para a beleza da vida.
Não ouvimos os pássaros, não ouvimos 
as crianças, não ouvimos os idosos, não 
ouvimos a poesia escrita por Deus em cada 
amanhecer, por isso adoecemos.
É na escuta que a educação mútua se dá 
tornando a vida mais consentida. ●

Adeilson Salles 
Fonte: http://adeilsonsallesescritor.blogspot.

com/2020/07/voce-conhece-seu-filho.html?m=1


