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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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O Jornal Ramatis encontra-se disponível também 
em nosso site. 

Nossos colaboradores são voluntários e não 
têm obrigações de horário ou continuidade, não 
possuindo nenhum vínculo empregatício com este 
jornal, em consonância com a lei de imprensa 
5250/67. 

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 Carmen Sanches
PALAVRAS DE MÉDIUM

Queridos leitores, esse mês, tomei a liberdade de dar meu depoimento, como médium 
da SER e falar um pouquinho da nossa Presidente, a D. Cléia; minha amiga e irmã, 
que sempre tão gentil e generosa, me acolhe em sua sala para uma conversa fraterna, 
sobre os trabalhos espirituais e também muitas vezes como aquela amiga que sabe nos 
ouvir e olhar nos nossos olhos e nos dizer que “vai dar tudo certo” e dá mesmo!
Nossa Presidente, conviveu durante um tempo, com o doce Chico Xavier, que 
durante algumas tardes, durante aquele café e o famoso bolo de fubá, recebia dele 
belos ensinamentos sobre o “Amor”, que já desde aquela época aflorava nela grande 
sensibilidade mediúnica!
 D. Cléia, chegou a nossa Sociedade Espírita Ramatis, por volta de 1975 e como todos 
nós médiuns, passou por todo o tratamento contido no nosso Cartão, e já depois como 
médium, criou junto ao nosso inesquecível APSA, os tratamentos de Cromoterapia 
Psíquica e a Ectoplasmia, escolhendo as músicas com maior vibração espiritual para 
cada trabalho, e assim, dessa forma recebendo dos Guias Espirituais, as aprovações 
para elas!
Com um pouco mais de 30 anos como médium dessa Casa, pude testemunhar, não 
só D. Cleia, mas também André e Marquinhos seus amados filhos, se dedicarem aos 
trabalhos que lhes competiam; André como médium doutrinador, e Marquinhos, (hoje 
no Mundo Espiritual), como não poderia ser diferente, no Departamento da Infância 
e Juventude, distribuindo carinho e alegria às crianças , e isso ele fazia fácil, já que era 
um “menino grande”, dono de um sorriso largo que logo nos cativava!
Como exemplo de amor e fraternidade, temos também, D. Isaura, mãezinha da D. 
Cléia, que aos seus 97 anos, continua nos trabalhos do Bazar! Que alegria lhe estampa 
o rosto quando passa pelos nossos portões, sempre tão simpática, uma querida!
Desculpe se me estendo, mas tenho tanto que falar dessa abençoada Casa, que hoje 
tem como Presidente uma mulher forte, amiga para todas as horas, inclusive nos 
momentos mais difíceis, ela tem sempre uma mão estendida para acolher qualquer 
médium que lhe entra a sala; com um olhar atencioso, recebe do Mundo Espiritual, 
através de seu Mentor, Dr. Alexandre,  orientações adequadas a cada um dos problemas 
que lhe apresentamos!
D. Cleia é uma Semeadora da Paz, da Luz e do Amor e por isso foi direcionada à 
Presidência da nossa SER, e como ela mesma diz:
- “ Religião é Caridade, Amor e Doação!”

Carmen Sanches 
Médium da SER
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O AMOR NÃO TEM LIMITES
Momento Espírita

O amor não tem limites. Não seleciona. É 
incondicional.
Ama-se tudo na pessoa e temos a capacidade 
de fornecer detalhes das atitudes de quem 
é o objeto do nosso amor.
Temos a capacidade de reconhecer o som 
inconfundível dos passos, a maneira única 
de falar, o timbre da voz.
Ama-se o bom, ama-se o que nos desagrada. 
Por vezes, na convivência diária, nós 
dizemos incomodados, com alguns senões, 
e afirmamos não suportar o barulho da 
colher batendo no prato, às refeições; o 
jeito barulhento de jogar as chaves sobre 
o balcão, ao chegar em casa, os sapatos no 
meio da sala; a bagunça do banheiro após 
o banho.
Referimo-nos a muitos amores: pais, avós, 
filhos, cônjuges, irmãos.
Quantas vezes teremos lhes chamado a 
atenção, nas tentativas, sempre inexitosas, 
de modificar certos comportamentos?
Será possível que amemos a quem nos 
irrita, nos incomoda? Quereremos bem a 
quem temos de suplicar, dezenas de vezes, 
para agir de outra forma, todos os dias?
Amamos, sim. Porque basta que qualquer 
um dos nossos amores se vá, no rumo 
do grande Além, para que fiquemos 
aguardando aquela chegada barulhenta, 
objetos espalhados pelos cômodos vazios, 
o ruído às refeições.
Íntima e exteriormente afirmamos que 
daríamos tudo o que temos para ouvir outra 
vez aquele ruído incômodo, quebrando o 
silêncio à mesa.
O que não daríamos para desfrutar daquela 
presença física, entre nós, uma vez que 
fosse, uma vez mais.
Como almejaríamos ouvir a sonoridade 
daquela voz, mesmo que fosse em tom um 
pouco mais elevado do que o normal.
Isso nos diz que, quando amamos, mesmo 
o que catalogamos como desagradável, 
faz parte do pacote do nosso sentimento 
incondicional.
O amor é assim mesmo: amplo, somente 
comparado ao Universo, em constante 
expansão. É de tal forma vigoroso que tem 
a capacidade de todas as renúncias, sem se 
perturbar.

O amor pensa no outro antes que em 
si próprio. A sua felicidade é propiciar 
felicidade ao objeto da sua afeição.
Digam isso todas as mães que se privam 
do alimento para garantir o dos seus filhos; 
os cônjuges que se devotam, de corpo e 
alma, no atendimento às enfermidades 
repentinas ou longas, que alcançam o outro, 
tornando-o incapacitado e dependente 
para as mínimas coisas.
Ateste isso os que têm os olhos úmidos 
pelo pranto da saudade, os que sofrem a 
dor da ausência física de alguém especial, 
alguém que deixou marcas expressivas, nas 
nervuras da nossa intimidade sofrida.
Sim, amamos o todo. Não há como dissociar 
o sentimento, fracioná-lo.
*   *   *
Com Jesus aprendemos que o amor 
substituirá, um dia, a agressividade 

humana, resolvendo todas as questões que 
possam constituir pontos de divergência 
entre as criaturas.
Mergulhemos o espírito nas correntes 
vibratórias do amor e deixemos que o amor 
nos responda aos anseios com a linguagem 
imperceptível da paz interior.
Amemos, portanto, esforçando-nos a 
princípio, mesmo que se demorem em 
nosso paladar afetivo os ressaibos de 
muitos desamores que nos atingiram, 
e constataremos, sorrindo, que a maior 
felicidade no amor pertence a quem ama.
O amor é de origem divina. Quanto mais 
se doa, mais se multiplica sem jamais 
exaurir-se.

Redação do Momento Espírita, com pensamentos 
finais do verbete Amor, do livro Repositório de 

Sabedoria, v.1, pelo Espírito Joanna de Ângelis, 
psicografia de Divaldo Pereira Franco, ed. Leal.

MARIA E SUA MISSÃO NA TERRA
PERGUNTA: — Como entenderíamos 
melhor essa condição passiva de Maria 
em não intervir ou influir na formação 
psicológica de Jesus durante sua infância, 
sendo ela sua genitora?
RAMATIS: — Maria era todo coração 
e pouco intelecto; um ser amorável, 
cujo sentimento se desenvolvera ante a 
plenitude angélica.
No entanto, ainda precisaria aprimorar 
a mente em encarnações futuras para 
completar o binômio “Razão-sentimento”, 
que liberta definitivamente a alma do ciclo 
das encarnações humanas. Ademais, além 
de participar do programa messiânico de 
Jesus, ela também resolvera acolher sob 
o seu amor maternal algumas almas a 
que se ligara no passado, a fim de ajuda-
las a melhorarem o seu padrão espiritual. 
Embora muito jovem e recém-casada, 
não se negou a criar os filhos do primeiro 
casamento de José, viúvo de Debora, e 
que trouxera para o novo lar cinco filhos 
menores: Matias, Cleofas, Eleazar, Jacó e 
Judas, estes dois últimos falecidos bem 
cedo. A exceção de Jesus, que era um 
missionário eleito, os demais filhos de José 
e Maria eram espíritos comprometidos 
por mútuas responsabilidades cármicas do 
passado, cuja existência em comum serviu 
para amenizar as obrigações espirituais 
recíprocas.
Maria era um espirito amoroso, terno 
e paciente, completamente liberta do 
personalismo tão próprio das almas primárias 
e sem se escravizar a ancestralidade da 
carne. Possuía virtudes excelsas oriundas 
do seu elevado grau espiritual. Cumpria 
seus deveres domésticos e se devotava 
heroicamente a criação da prole numerosa, 
tão despreocupada de sua própria ventura, 
como o bom aluno que aceita as lições 
de alfabetização, mas não se escraviza a 
materialidade da escola. Oferecia de si toda 
ternura, paciência, resignação e humildade, 
sem quaisquer exigências pessoais.
Na época de Jesus, as escolas se 
multiplicavam em Jerusalém e mesmo 
pelas cidades adjacentes, pois ensinava-
se em casa, nas ruas e nas sinagogas. No 

Palavras de Ramatis

entanto o ensino se particularizava por uma 
imposição religiosa, pois tanto as crianças 
como os adultos, assim que aprendiam 
a ler devotavam-se a interpretar tudo o 
que se reportava a religião judaica. Eram 
estudos do culto, das concepções religiosas 
quanto as profecias e aos salmos, que 
transformavam cada alfabetizado em um 
novo cooperador intelectual e pessoal para 
o Templo. 
Sem dúvida, existiam estabelecimentos 
superiores, tais como as escolas rabínicas, 
na maioria filiadas à Escola de Hilel e 
preferida pelos fariseus, que ensinavam 
botânica, medicina, agricultura, higiene, 
direito, arquitetura, etc. Mas as mulheres, 
afora o conhecimento primário para um 
entendimento razoável, eram destituídas 
de cultura geral. 
Maria, no entanto, era muitíssimo 
considerada em Nazaré, por ser exímia em 
bordados, costuras, tecelagem de tapetes 
de lã e cordas, cujo ofício aprendera 

durante sua estada entre as virgens de Sião, 
no Templo de Jerusalém. Ela aproveitava 
todos os instantes disponíveis para 
contribuir com suas prendas e confecções 
no orçamento da família, que era precário 
em face do trabalho modesto de José, na 
oficina de carpintaria.
Embora mulher meiga e amorosa, 
anjo exilado na Terra, em face de sua 
modesta cultura e falta de conhecimentos 
profundos da psicologia humana, Maria 
vivia o imediatismo das reações emotivas 
e sem as complexidades do intelecto. 
Mas era tão dadivosa ao próximo, assim 
como a fonte de água pura renova-se a 
medida que a esgotam; como a rosa que 
doa incondicionalmente o seu perfume, 
ela jamais se preocupava em saber qual 
o mecanismo que transforma o adubo do 
solo em fragrância tão odorante!

Ramatis - Do livro O Sublime Peregrino 
Psicografia de Hercílio Maes - Cap. VIII
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ee--mmaaiill::  
ddiijjsseerr@@rraammaattiiss..ccoomm..bbrr

CONHEÇA NOSSO DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA  EE  JJUUVVEENNTTUUDDEE    [DIJ]

Evangelização com acolhimento, estudo e carinho, 
sob ensinamentos de JESUS, KARDEC E RAMATIS

IINNFFÂÂNNCCIIAA

CCrriiaannççaass  ddee  
33  aa  1122  aannooss

OOss  EEnnccoonnttrrooss  
aaccoonntteecceemm  
vviirrttuuaallmmeennttee  ccoomm  
ccrriiaannççaass  ee  ppaaiiss,,  
eennqquuaannttoo  éé  aavvaalliiaaddoo  
oo  rreettoorrnnoo  
pprreesseenncciiaall  eemm  ffaaccee  
ddoo  cceennáárriioo  ddee  
vvaacciinnaaççããoo  ccoonnttrraa  aa  
CCoovviidd--1199

JJUUVVEENNTTUUDDEE

JJoovveennss  ddee  
1133  aa  2255  aannooss

OOss  EEnnccoonnttrrooss  
aaccoonntteecceemm  
vviirrttuuaallmmeennttee  ccoomm  
ooss  jjoovveennss,,  eennqquuaannttoo  
éé  aavvaalliiaaddoo  oo  
rreettoorrnnoo  pprreesseenncciiaall  
eemm  ffaaccee  ddoo  cceennáárriioo  
ddee  vvaacciinnaaççããoo  
ccoonnttrraa  aa  CCoovviidd--1199

AMIGOS CURAM
Autor desconhecido

_Descoberta interessante: _ um estudo 
publicado pela Universidade de Los 
Angeles indica que a AMIZADE é realmente 
especial.
Os amigos nos ajudam a preencher as 
lacunas emocionais e nos ajudam a 
lembrar quem realmente somos.
Eles constituem um ABRIGO no meio 
do mundo real, cheio de tempestades e 
obstáculos.
Após 50 anos de pesquisas, identificou-
se que existem substâncias químicas 
produzidas pelo cérebro que ajudam a 
criar e manter laços de amizade.
Os pesquisadores ficaram surpresos com 
os resultados do estudo:
Quando o hormônio OCITOCINA é liberado 
como parte da reação ao estresse, os 
amigos sentem a necessidade de se 
agrupar.
E quando os AMIGOS se reúnem, é 
produzida uma quantidade ainda maior 
de Ocitocina, Endorfinas, Dopamina e 
Fenilalanina - (geram entusiasmo e alegria) 
- que reduzem o estresse mais agudo e, ao 
contrário, causam sensações prazerosas e 
divertidas.
Acredita-se firmemente que *AMIZADE, 
VIDA MAIS LONGA* _ (pessoas que não 

têm ótimas amizades, geralmente não 
gozam de boa saúde).
Portanto, ter amigos nos ajuda não apenas 
a viver mais, mas também a viver melhor.
O estudo de saúde indica que quanto mais 
amigos tivermos, maior a probabilidade 
de envelhecermos sem problemas físicos 
e com boa saúde.
Observou-se também que a amizade 
ajuda a superar momentos críticos (como 
a morte do cônjuge ou de um parente 

próximo) e percebeu-se que quem pode 
confiar em um ente querido, ou em seus 
amigos, reage e se recupera em menos 
tempo, do que aqueles que não têm em 
quem confiar.

O estudo concluiu que a *amizade é uma 
excelente fonte de alegria, força, saúde e 
bem-estar.*

VIVA AOS AMIGOS!
(autoria desconhecida)

 

Implantes, teste salivar, tratamento
odontológico, halitose, checkup

preventivo da gestante, clareamento. 

Agende sua consulta

DRA. MÁRCIA NOLASCO
Odontologia Humanizada e Integral 

(21) 99858-8358
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O PENSAMENTO
Deusa Samú

Comecemos nossas reflexões com a frase 
histórica de Descartes “Penso, logo existo”. 
Já aconteceu com você de estar numa boa 
conversa com alguém ou mesmo assistindo 
uma aula e, de repente, se deu conta de 
que só estava ali “fisicamente”? Sim, a sua 
mente lhe transportou! Nesse sentido, 
você em verdade estava num outro campo 
não geográfico e ali sim você “existia”. 
Lembremos também de um clássico da 
Música Popular Brasileira (MPB) que diz: “A 
minha casa fica lá detrás do mundo/onde 
vou em um segundo/quando começo a 
pensar...” (Caetano Veloso). 
Agora mais situados, evoquemos o 
benfeitor espiritual de Chico Xavier, no 
livro Pensamento e Vida, quando diz: “O 
pensamento é o espelho da vida em toda 
parte.” Assim, é possível concluir que os 
cenários da vida como um todo constituem-
se como produção nossa de todo dia. 
Sim, não se assuste! Tudo que vivenciamos 
ininterruptamente e todas as coisas que 
nos rodeiam e constituem a realidade 
concreta, começaram com um pensamento 
e, se tem dúvida disso, olhe para qualquer 
coisa que esteja no ambiente que lhe 
circunda neste momento. Ao colocarmos 
foco, parece assustador, mas é necessário 
nos darmos conta disso e assumirmos a 
responsabilidade sobre a matéria mental 
que produzimos a cada momento. 
Vale citar o espírito André Luiz, no livro 
Libertação quando afirma que “a energia 
mental preside a todos os mecanismos da 
vida”. Sendo assim, urge que atentemos o 
tempo todo para os conteúdos que povoam 
nossas mentes, lembrando que quando 
você canta, fala, escreve e sente, está os 
expressando sempre. 
Trabalhando com adolescentes 
e propondo que reflitam sobre a 
profundidade e a extensão da nossa 

responsabilidade nesse campo de 
construção mental, eles costumam 
comentar de forma peculiar: “ Esse 
bagulho é louco!” Gírias, à parte, 
acordemos! 
O quê, realmente queremos para o mundo 
no qual estamos reencarnados? 
Como estamos contribuindo para todas as 
construções planetárias? 
Será que estamos imaginando de forma 
mágica que o mundo de Regeneração 
se instalará de forma instantânea ou já 
começamos a entender que todos nós, 
nesse exato instante, estamos construindo 
todos os cenários concretizadores da 
nossa evolução? 

Se essas questões lhe instigam, queremos 
marcar um encontro com você em setembro 
deste ano para refletirmos juntos, de forma 
presencial e otimizarmos mais detalhes 
embasados em estudos da Neurociência 
sempre emparelhados com conceitos da 
Doutrina Espírita. 

Convite feito! Até lá! Sejam abençoados.

Psicóloga pós graduada em Tanatologia pela  
USP e Comunicadora da Rádio Boa Nova  

e TV Mundo Maior/SP. 

Deusa Samú participará do XIX SEMINÁRIO 
 RAMATIS – RJ, que será realizado  

nos dias 17 e 18 de setembro/2022.

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

VIVO COMO QUERO,  
OU COMO QUEREM?

Adeilson Salles
Embora o homem venha conquistando ao 
longo dos séculos, um avanço tecnológico 
excepcional, nada parece ser suficiente 
para acalmar seu coração, e ele segue 
sua jornada vivenciando conflitos íntimos 
terríveis.
O homem é capaz de bombardear o núcleo 
do átomo.
Mas não logra implodir o próprio orgulho.
O homem com a ajuda de equipamentos 
modernos é capaz de mergulhar a grandes 
profundidades no oceano.
Não obstante, não implementa o grande 
mergulho em si mesmo, e não passa de 
ilustre desconhecido de si próprio.
O homem lança sondas espaciais de 
encontro aos cometas, com o desejo de 
estudar a constituição íntima da matéria, 
visando descobrir a origem do universo.
Todavia, tem enormes dificuldades em 
abraçar seu semelhante.
Somos criaturas paradoxais, desejamos 
conquistar o mundo, mas somos incapazes 
de realizar as grandes conquistas 
afetivas, que certamente nos levariam a 
experimentar a paz.
No campo afetivo, temos mais facilidade 
em aceitarmos a opinião dos outros, do 
que a dos nossos familiares.
Com os outros a paciência, com a família 
a contenda.
Com estranhos a educação, com a família 
a irritabilidade.

A vida está difícil, ninguém duvida das 
grandes transformações pelas quais a 
humanidade passa.
Precisamos reavaliar as nossas atitudes, 
é fundamental que iniciemos o mergulho 
intransferível e inadiável em nosso ser.
Não podemos continuar vivendo a vida, 
como reféns dos fatos que acontecem a 
nossa volta.
Viver a vida através dos fatos gerados 
pelos outros, é viver de forma alienada 
com relação a si mesmo.

Nossa vida deve ser determinada pelos 
acontecimentos gerados a partir de nossas 
escolhas e decisões.
Somos os construtores de nosso destino, 
estamos construindo a nossa vida? Ou os 
outros é que determinam nossa forma de 
viver?
Urge que nos auto conheçamos.
Como estou reagindo diante desse ou 
daquele acontecimento?
Minhas opiniões são minhas mesmo, 
baseadas em minha capacidade de 
pensar? Ou eu sempre opino de acordo 
com os critérios alheios?
Minhas respostas aos fatos que acontecem, 
são determinadas pela emoção, ou pela 
razão?
Sou mais instintivo, ou racional?
Buscar o equilíbrio entre esses aspectos 
comportamentais nos facultará, uma 
melhor qualidade de vida.
Não adianta conquistar o espaço, sem 
antes se auto conhecer.
Pessoas há que passam pela vida sem 
viver, pois transitam pelo mundo, como 
reféns das escolhas alheias.
Afinal, eu escolho a vida que quero ter, ou 
os outros escolhem como devo viver?

Fonte: http://adeilsonsalles.blogspot.com/2009/10/
vivo-como-quero-ou-como-querem.html

Adeilson Salles participará do XIX SEMINÁRIO  
RAMATIS – RJ, que será realizado  

nos dias 17 e 18 de setembro/2022.
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ADVERTÊNCIA
Momento Espírita

Existem joias raras na literatura mundial, 
por vezes até de autor considerado 
anônimo. Há alguns dias, em uma 
obra, colhemos a seguinte advertência, 
exatamente nesses moldes de que 
falamos:
Um dia chegará em que, num determinado 
momento, um médico comprovará que 
meu cérebro deixou de funcionar e que, 
definitivamente, minha vida neste mundo 
chegou ao seu fim.
Quando tal coisa acontecer, não diga que 
me encontro em meu leito de morte.
Estarei em meu leito de vida e cuida para 
que esse corpo seja doado para contribuir 
de forma que outros seres humanos 
tenham uma vida melhor.
Dá meus olhos ao desgraçado que jamais 
tenha contemplado o amanhecer, que não 
tenha visto o rosto de uma criança ou, nos 
olhos de uma mulher, a luz do amor.
Dá meu coração a alguma pessoa cujo 
coração só lhe tenha valido intermináveis 
dias de sofrimento.
Meu sangue, dá-o ao adolescente 
resgatado de seu automóvel em ruínas, a 
fim de que possa viver até poder ver seus 
netos brincando ao seu lado.
Dá meus rins ao enfermo, que deve 
recorrer a uma máquina para viver de uma 
semana à outra.

Para que um garoto paralítico possa andar, 
toma toda a totalidade de meus ossos, 
todos os meus músculos, as fibras e os 
nervos todos de meu corpo.
Mexe em todos os recantos de meu 
cérebro. Se for necessário, toma minhas 
células e faze com que se desenvolvam, de 
modo que, algum dia, um garoto sem fala 
consiga gritar com entusiasmo ao assistir a 
um gol, e uma garotinha surda possa ouvir 
o repicar da chuva contra o vidro da janela.
O que sobrar do meu corpo, entrega-o 
ao fogo e lança as cinzas, ao vento, para 
contribuir com o crescimento das flores.
Se algo tiveres que enterrar, que sejam os 
meus erros, minhas fraquezas e todas as 
minhas agressões contra o meu próximo.
Se acaso quiseres recordar-me, faze-o com 
uma boa obra e dizendo alguma palavra 
bondosa ao que tenha necessidade de ti.
*   *   *
As palavras de advertência desse anônimo 
nos convidam a meditar no tesouro que 
possuímos, que é nosso corpo físico.
Tantos esquecemos de render graças a 
Deus por essa maquinaria maravilhosa, 
tanto quanto nos olvidamos de lhe 
providenciar, após a morte física, o devido 
destino.
Tantas são as campanhas em prol da 
doação de córneas, de rins e vamos 

protelando sempre para mais tarde a 
decisão de prescrever nossa doação.
Sem nos esquecermos de que, enquanto 
ainda dispondo do corpo de carne, 
podemos nos tornar regulares doadores 
do valioso líquido, que representa a vida e 
se chama sangue.
Meditemos se não estamos sendo 
demasiado egoístas em não disponibilizar 
esse tesouro para que outros vivam e 
vivam de forma abundante.
 Você sabia?
 ... que a retirada das córneas, após a 
morte, de forma alguma deforma ou 
mutila o cadáver? Essa é a preocupação 
de alguns possíveis doadores, que não 
desejam agredir a família.
E você sabia que os rins podem ser 
retirados do cadáver até seis horas após 
ter ocorrido a morte?
E, finalmente, que para o Espírito do 
doador não ocorre mutilação, ao contrário, 
tais atitudes revelam desprendimento e 
grandeza d’alma?
Avise aos seus parentes! Seja um doador! 
DOE ÓRGÃOS, DOE VIDA!

Redação do Momento Espírita


