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Natal
Quantas vezes ouvimos essa frase seguida de um ques-
tionamento clichê, “e o que você fez?...” 
Ah... Mas esse ano acredito que a resposta será diferen-
ciada diante de tantas experiências vividas e lições em-
butidas, posso dizer que só não cresceu quem não quis 
crescer.

Aprendemos a descobrir o tempo, entrar em páginas de 
livros, viajar sem sair de casa, dar uma voltinha nos co-
rações e pensamentos de quem a gente ama e até de 
quem estamos aprendendo a amar; se distantes ficamos 
foi para  aprender tudo isso e também abraçar com pen-
samento, espaçar o coração e ver que tanta gente, tem 
ali dentro... Quanta coisa tivemos que vencer, o medo 
surgiu, a incerteza também,  reforçar a  fé se fez neces-
sário  aliando aos cuidados diários para precaver a dores 
do corpo, já que a dor da alma, a maioria experimentou... 
Mas o relógio continuava tal qual a batida do nosso co-
ração e desejávamos que essa sinfonia fosse eterna para 
todos os nossos irmãos, o que para muitos não foi.
Todos que buscavam freneticamente a trabalhos sem 
moderação, sem tempo para prioridades, se viram da 
noite para o dia, trancafiados dentro de casa, com traba-
lhos, mas tendo ao seu redor: família, livros, jardim, céu e 
com isso alguns abriram a janela, é verdade... Janelas da 
casa e da alma e assim aguçaram a empatia e a percep-
ção dos que estavam perto ou distantes e a solidarieda-
de aumentou por toda parte. Descobriram que a bonda-
de que faz brilhar corações e brotar sorrisos,  só espera o 
toque da nossa vontade;  e os ensinamentos, de nosso 
irmão maior Jesus, o Aniversariante sempre nos ensinou 
que essa luz deve permanecer acesa, independente de 
datas, pois NATAL é todo dia, toda hora, em que você se 
propõe a olhar, sentir e  AMAR.
FELIZ NATAL!

Então é

Claudete Maria de Souza

Mensagem da Diretoria Executiva
#orarvigiaretrabalharconfiante
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Com a aproximação do Natal, a atmosfera psíquica do 
Planeta vai adquirindo novo colorido e novos contornos, 
proporcionando-nos mais leveza no entendimento do 
cenário, no qual estamos imersos.
Reconhecendo que o evento pandêmico causado pelo 
Covid-19 gerou consequências de toda natureza, logo à 
página 3, o leitor encontrará oportuna crônica sobre as 
lições que essa pandemia nos deixou.
Para a presente edição, inserimos a entrevista realizada 
com a Equipe da Cesta Básica, que mantém ativa sua 
tarefa de distribuição de alimentos às famílias carentes, 
num esforço compartilhado com o grupo de voluntários 
da Casa.
Na página dedicada à biografia, o nosso destaque é para 
Amalia Domingo y Soler, notável médium e trabalhadora 
espírita, nascida na Espanha, cujo trabalho na seara espí-
rita, ultrapassou as fronteiras de seu país, não obstante 
as limitações da sua cegueira.
Um assunto que Você não pode ignorar é a nossa Cam-
panha de Sócios – Faça parte de nossa história. Conheça 
os requisitos para ser sócio e/ou apresentar uma pessoa 
conhecida para se integrar ao nosso corpo associativo.
À página 8, uma curiosidade histórica focaliza a identifi-
cação do ectoplasma por Charles Robert Richet, funda-
dor da Metapsíquica. Esse fato confirma a assertiva de 
Allan Kardec, quanto ao caráter progressista da Doutrina 
Espírita que à medida que a ciência progride, O Espiritis-
mo explica o fenômeno transcendente, colocando-o na 
dimensão do real.
Às vésperas do novo ano que aproxima, de Casemiro 
Cunha um recado, em verso, para renovar a fé, que nos 
faz prosseguir.

Carta do Ano Bom
Entre um ano que se vai

E outro que se inicia,
Há sempre nova esperança,

Promessas de Novo Dia.

Pense nisso. Pense Agora. 
Boa leitura.

Merhy Seba

Fé, a força que nos faz prosseguir
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    Lições que 
a pandemia 
  nos deixou

Segundo a Lei de Destruição em O Livro dos Espíri-

tos, a pandemia (então denominada peste) é conside-

rada um flagelo natural que tem por objetivo acelerar o 

progresso, entretanto constatamos que, ao longo des-

ses meses em que estivemos em isolamento social ela, 

a pandemia, foi só considerada como negativa por um 

grande número de pessoas.

Ensina-nos a Doutrina Espirita que mesmo situações 

adversas nos oferecem oportunidades de aprendizado e 

desenvolvimento moral-intelectual dependendo da for-

ma como as entendemos e com elas nos relacionamos.

Tivemos a oportunidade de desenvolver a Paciência 

se conseguimos esperar sem aflição, fazendo a nossa 

parte para que as dificuldades se resolvessem, portanto 

em estado de espera ativa, utilizando o tempo com ativi-

dades alternativas como, por exemplo, 

a frequência a grupos de estudo online 

o que para muitos se constitui em um 

desafio a ser superado.

O Livro dos Espíritos (questão 98) 

informa: “O espiritismo ensina a supor-

tar as provas com paciência e resigna-

ção. Ele desvia os atos que podem re-

tardar a felicidade futura e é assim que 

contribui para nossa felicidade...”

Resignação é virtude que anda de mãos dadas com a 

paciência, pois, resignação deve ser um estado de acei-

tação da ocorrência - dor sem revolta - porém atuando 

para erradicá-la.

Essa foi outra grande possibilidade de desenvolvi-

mento que a pandemia nos ofereceu: resignação sem 

revolta, isso não significa passividade como ouvimos de 

algumas pessoas: “fazer o quê?”, “guando isso passar vou 

recuperar esse tempo perdido”. O tempo não foi perdido, 

foi tempo de renovação moral e espiritual.

Solidariedade é a expressão do amor ao próximo, 

mas como exercê-la sem sair de casa? Ainda temos a 

concepção que só podemos ajudar ao 

nosso próximo se estivermos fisicamen-

te ao seu lado. A palavra amiga pode ser 

transmitida à distância, a vibração e a 

oração são recursos de alta valia. Sabe-

mos de grupos que se reúnem em dia 

e horário fixo para oração e vibrações a 

distância ajudando muitas pessoas.

Fica a pergunta: que lições a pandemia 

nos deixou?

Nilza Rotter Pelá
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para todos os nossos irmãos, o que para muitos não foi.
Todos que buscavam freneticamente a trabalhos sem 
moderação, sem tempo para prioridades, se viram da 
noite para o dia, trancafiados dentro de casa, com tra-
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que a bondade que faz brilhar corações e brotar sorrisos,  
só espera o toque da nossa vontade;  e os ensinamentos, 
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Resignação é virtude 
que anda de mãos da-
das com a paciência, 
pois, resignação deve 
ser um estado de acei-
tação da ocorrência 
- dor sem revolta - po-
rém atuando para er-
radicá-la.
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Há mais de 20 anos trabalhamos na área de assistência e 
promoção social, com entrega gratuitas de cestas básicas 
às famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade 
e risco social.
Nesta edição, o companheiro Wendely, atual responsável 
por este departamento, é o nosso entrevistado e nos dá de-
talhes dessa tarefa humanitária.

RE: Como conheceu o Centro Espírita Meimei e há quan-
to tempo frequenta esta casa?
Wendely: Foi em 2018, sempre tive interesse pelo espiritis-
mo, mas não frequentava nenhum centro Espírita, foi quan-
do uma amiga de minha esposa, nos indicou o Centro Espí-
rita Meimei. Fui a primeira vez a uma palestra para conhecer, 
foi muito bom! Estamos até hoje, eu minha esposa e minha 
filha na evangelização.
RE: Como e quando começou na equipe de trabalho da 
Cesta básica?
Wendely: Comecei através de um convite feito pelo César, 
em janeiro de 2019. Participei de uma reunião e dessa reu-
nião sai como R2 do grupo, sendo a R1 Maria Satzinger, que 
pediu afastamento devido à sua mudança para Sertãozinho 
e Cibele (R3) que permaneceu por pouco tempo. 
RE: Quem eram os responsáveis antes da equipe atual?
Wendely: Eram a Silvia Moreira Grellet e o Antonio Grellet.
RE: Como são feitas a arrecadação de alimentos para 
montagem e a entrega das cestas?
Wendely: São feitas campanhas para arrecadação de ali-
mentos na sede à Rua Guarujá,com divulgação de datas nos 
grupos da casa, bem como em redes sociais, uma ou duas 
vezes ao mês. Nesse local, o grupo se reúne para a recepção 
dos alimentos, separação, triagem e posterior embalagem e 
distribuição às famílias. Além disso, recebemos doações em 
espécie que é feita através de depósito na conta bancária, e 
depois revertidas em alimentos.
RE: Como a equipe recebe pedidos dos assistidos?
Wendely: Por indicação de trabalhadores da casa, contato 

Maria Lina Cunha

telefônico e Whatsapp pelo número 99732-2870 - grupo da 
Cesta Básica.
RE: Quantas cestas são distribuídas mensalmente?
Wendely: Em média 50 cestas básicas normalmente. Mas 
esse número já ultrapassou 100 famílias/mês.
RE: Quantos e quais são os voluntários dessa equipe?
Wendely: A equipe é composta por Lucilene (R2), Maria 
José (R3), Camila, Leticia, Marielle, Diretoria da casa, Francis-
co, Denise, Gabriel, Wagner Garcia, Rubia, Reginaldo, Leonor, 
Marina Colli, Eliana Machado, Rubens, Wendel, Eduardo, 
Francisco Araujo, Janete, Carlos, Ricardo, Ângela e Cristine. 
RE: Fale-nos como se sente na realização deste trabalho.
Wendely: Primeiramente muito grato. Considero esse traba-
lho de grande importância para engrandecimento pessoal, 
moral e espiritual. Poder participar de uma triste realidade, 
onde conhecemos famílias que não têm o básico para so-
brevivência digna e saber que estamos fazendo nossa parte 
para tentar mudar isso e colocar o sorriso no rosto de mães e 
pais e principalmente das crianças é muito gratificante.
RE: Quer deixar uma mensagem aos nossos leitores?
Wendely: Quero deixar um agradecimento a todos que par-
ticipam do trabalho da Cesta Básica: Especialmente a quem 
sempre contribui com alimentos, doações em espécie, cola-
boradores na recepção, montagem, entrega e responsáveis 
pela organização geral. Sem vocês esse importante trabalho 
da casa não teria continuidade. E deixo um convite para os 
jovens da casa, e a todos que quiserem participar do grupo, 
estaremos de braços para recebê-los.
Fora da caridade não há salvação!

“O bem que você 
pode fazer hoje, 

pode ser esquecido 
amanhã. Faça o 

bem mesmo assim. 
Ao final das contas, 
é tudo entre você e 

Deus.
Nunca foi entre 

você e os outros”.

Muito já se falou sobre o pensamento, sua ação e conse-
quências. A literatura é vasta.

Porém, é um campo que ainda requer pesquisas e inves-
tigações.

André Luiz, em sua obra Mecanismos da mediunidade, 
traz ricas informações sobre esse tema, quando aborda a 
Corrente Mental nos vários reinos da criação: “No homem, a 
corrente mental assume feição mais elevada e complexa. No 
cérebro humano, gabinete da alma erguida a estágios mais nobres na sena evolutiva, ela não só exprime tão só à maneira 
de impulso necessário a sustentação de dos circuitos orgânicos, com base na nutrição e reprodução. É pensamento contínuo, 
fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável”.

Joanna de Angelis, em seu livro Episódios Diários – Pensamentos  comenta: “O homem se torna o que pensa, portanto, 
o que quer.Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por 
onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a Humanidade”. E conclui: “Adicionadas a estes, temos as mentes 
dos desencarnados que se comunicam com os homens, vibrando nos climas afins”.

Não resta dúvida que a ação do pensamento é algo a ser tratado com mais cuidado
Nada como o tempo e o discernimento para termos as respostas adequadas, em relação ao que nos convém pensar. A 

propósito disso, Emmanuel expõe claramente os mecanismos pelos quais podemos dirigir os nossos pensamentos e obter 
uma vida moral mais saudável, nos dois planos da vida: material e espiritual.

Vamos conferir.

Recorte Doutrinário

Você já pensou na 
força do pensamento?

Pensamento e forma
O sentimento inspira.
O pensamento plasma.
A palavra orienta.
O ato realiza.
Figuremos a ideia como sendo 

a fonte nascida no manancial do 
coração, traçando a si mesma o 
curso que lhe é próprio.

O pensamento vibra, desse 
modo, no alicerce de todas as for-
mas e de todas as experiências da 
vida.

Pensando, o arquiteto imagi-
na o edifício a elevar-se do solo; o 
técnico cria a máquina que dimi-
nui o esforço braçal do homem; o 
escultor arranca ao mármore os 
primores da estatutária e o artis-
ta compõe sublimadas formações 
da beleza, endereçando apelos à 
ciência e à virtude.

E é também pensando que o 
sovina levanta para si mesmo o 
inferno da posse insaciável, tanto 
quanto o preguiçoso coagula para 
si próprio os venenos da inércia.

Em razão disso, depois da mor-
te, mais intensivamente, vive a 
alma nas criações a que se afeiçoa.

Isso não quer dizer que haja 
retrocesso na marcha evolutiva 
do espírito, mas estagnação do 
ser nas formas infelizes em que se 
compraz, pelo seu próprio pensa-
mento desgovernado e delituoso.

Com isso, desejamos igualmen-
te dizer que todos influenciamos e 
somos influenciados.

Agimos e reagimos.
E, se os missionários do bem 

recebem dos planos superiores a 
força que lhes enriquece as ações 

para as vitórias da luz, os emprei-
teiros do mal recolhem dos planos 
inferiores as sugestões que lhes 
infelicitam a senda, inclinando-os 
aos resvaladouros da treva.

Reflitamos no magnetismo 
desvairado das inteligências que 
se transviam nas sombras e com-
preenderemos a loucura tempo-
rária que ele pode trazer às almas 
que o provocam.

- “Viverá o homem onde situe o 
coração” – diz-nos o Evangelho e 
podemos acrescentar, sem trair o 
ensinamento do Senhor, que onde 
colocarmos o pensamento - força 
viva de nosso coração - aí se ma-
nifestará, como é justo, a forma de 
nossa vida.

Pelo Espírito Emmanuel. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.

Livro: Assim Vencerás. Lição nº 33. Página 90.

Para Reflexão
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Fique por dentro

Cesta Básica



Nascida a 10 de novembro de 1835, na cidade de Sevi-

lha, Espanha, e desencarnada a 29 de abril de 1909.

Foi figura de grande destaque no seio do Espiritismo 

espanhol, tendo a sua fama ultrapassado mesmo as 

fronteiras da península ibérica, para atingir os países 

americanos de fala castelhana. No Brasil, ela tornou-se 

muito conhecida pela sua obra “As memórias do Padre 

Germano”, verdadeiro repositório de ensinamentos dos 

mais vivificantes.

Amália não nasceu num lar risonho e sua vida foi entre-

cortada de dores físicas e morais, entretanto, ela tudo 

suportou com estoicismo, pois somente os espíritos 

fortes sabem vencer os obstáculos, compreendendo 

que as tribulações da vida terrena são imperativos da lei 

divina, impostos aos homens pelas suas transgressões 

cometidas em vidas pretéritas. As adversidades que ela 

deparou pelo caminho nunca constituíram entraves à 

sua persistente luta, no sentido de projetar os ensina-

mentos da Doutrina Espírita na Espanha no passado. 

Através de sua luta, conseguiu também elevar bem alto 

o conceito da mulher no campo da divulgação. Quase 

cega desde o berço, conseguiu, não obstante, com o 

seu denodo e a sua pena, elevar o nome do Espiritismo 

e da mulher espírita na Espanha.

Com a idade de dez anos, começou a escrever; aos de-

zoito já dava à publicidade as suas poesias. No propó-

Como é de conhecimento de todos o Centro Espírita 
Meimei é uma instituição filantrópica, portanto sem 
fins lucrativos e a sua sobrevivência é por conta de ati-
vidades desenvolvidas pelos voluntários, tais como:
• Mensalidades dos Sócios 
• Campanha da Pizza 
• Doações espontâneas em espécie
• Venda de livros espíritas, Bazar fixo (roupas & aces-
sórios), Prato Pronto (gastronomia) e outras.
No entanto, diante da atual situação pandêmica, as ati-
vidades geradoras de renda estão suspensas em função 
do distanciamento social e, com isso, as fontes de renda 
sofreram grande queda na arrecadação.

sito de melhor poder difundir os seus escritos, transfe-

riu-se para Madri. Na Capital espanhola, trabalhou de 

forma tão intensa que ficou completamente cega.

Debalde procurou consolo no seio das religiões tradi-

cionais. Os dogmas não a satisfaziam. Os conceitos da 

vida no além-túmulo, apregoados por essas religiões, 

não preenchiam o imenso vácuo que existia em sua 

alma.

Um dia, porém, através do periódico “El Critério”, edita-

do pela Federação Espírita Espanhola, tomou conheci-

mento do Espiritismo. Dali por diante os seus escritos, 

que apenas expressavam amargura, passaram a consti-

tuir uma fonte de consolação. Havia compreendido, afi-

nal, que os sofrimentos experimentados nesta vida, são 

heranças de faltas cometidas em vidas pretéritas, e que, 

embora muitas pessoas tenham diante de si horizon-

tes sombrios, devem-se compenetrar que Deus é Pai 

de misericórdia e de amor, sempre pronto a conceder 

benesses de luz e dar sustentação às almas alquebran-

tes. Passou Amalia a compreender que o Evangelho de 

Jesus é, na realidade, uma fonte de água viva que jorra 

para a vida eterna.

Os cognomes de “poetisa das violetas” e “cantora do Es-

piritismo” lhe foram outorgados, pois o seu nome pro-

jetou-se de tal forma que ela se tornou, de direito e de 

fato, uma das mais apreciadas poetisas de seu tempo.

No campo da divulgação do Espiritismo, foi de relevan-

te importância, tendo contribuído decididamente para 

que a Doutrina dos Espíritos passasse a desfrutar de 

enorme prestígio naquela nação.

Amália foi uma mulher singular. Era um exemplo vivo 

de firmeza, de fé e de amor, na defesa dos ideais que 

esposava. 

Fonte: Personagens do Espiritismo. Antonio de Souza Lucena e Pau-

lo Godoy

Amalia Domingo y Soler

Biografia
Campanha de Sócios 

Faça parte de nossa história. 

Por essa razão, estamos lançando a Campanha de Só-
cios para darmos sustentação às exigências atuais e, 
por outro lado, fazer crescer o número de colaborado-
res nos vários setores mantidos pela Casa.
Se Você já é Sócio, apresente uma pessoa de seu rela-
cionamento para se tornar Sócio, pela quantia mínima 
de R$15,00 ao mês. Ser apresentado por um sócio é 
condição sine qua non para o preenchimento  da pro-
posta de novo sócio.
Associar-se ao Centro Espírita Meimei significa ter direi-
tos e deveres, mas acima de tudo, existe um sentimento 
maior: a Alegria de participar de uma causa de Amor ao 
próximo.

Uma causa de Amor ao próximo.

No recinto doméstico André Luiz

Bondade no campo doméstico 
é a caridade começando de casa.

Nunca fale aos gritos, abusan-
do da intimidade com os entes 
queridos. 

Utilize os pertences caseiros 
sem barulho, poupando o lar a de-
sequilíbrio e perturbação.

Aprenda a servir-se, tanto 
quanto possível, de modo a não 
agravar as preocupações da famí-
lia. 

Colabore na solução do pro-
blema que surja sem alterar-se na 
queixa. 

A sós ou em grupo, tome a sua 
refeição sem alarme. 

Converse edificando a har-
monia. É sempre possível achar 
a porta do entendimento mútuo, 

quando nos dispomos a ceder, de 
nós mesmos, em pequeninas de-
monstrações de renúncia a pontos 
de vista. 

Quantas vezes um problema 
aparentemente insolúvel pede 
tão somente uma palavra calman-
te para ser resolvido? 

Abstenha-se de comentar as-
suntos escandalosos ou inconve-
nientes. Em matéria de doenças, 
fale o estritamente neces-
sário.

 Procure algum detalhe 
caseiro para louvar o tra-
balho e o carinho daqueles 
que lhe compartilham a 
existência. 

Não se aproveite da 
conversação para entre-

tecer apontamentos de crítica ou 
censura, seja a quem seja. 

Se você tem pressa de sair, 
atenda ao seu regime de urgência 
com serenidade e respeito, sem 
estragar a tranquilidade dos ou-
tros.

Fonte: Sinal Verde, Lição 4, página 12. 
Ed. CEC – Comunhão Espírita Cristã, 

Uberaba-MG, 1990
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Charles R. Richet Eusápia Paladino

1. Materialização com a médium Linda Grazzera
2. Materialização com o médium Chico Xavier
3. Materialização do Espírito Katie King, com a médium Florence Cook

Charles Richet e a identificação do 
Ectoplasma

Charles Richet conhecido como o fundador da Me-
tapsíquica (1850-1935) desempenhou um papel funda-
mental no processo de desvendar o desconhecido mun-
do dos fenômenos anímicos. Em 1905, então presidente 
da Sociedade de Investigações Psíquicas - Londres pro-
pôs o nome de Metapsíquica a este conjunto de conhe-
cimentos. A sua maior contribuição, sem sombra de dú-
vida, foi o estudo do ectoplasma, substância responsável 
pela viabilidade dos fenômenos ditos objetivos. Foi ele 
quem, em 1894, pela primeira vez, denominou a subs-
tância que emanava dos médiuns de efeitos físicos de 
ectoplasma, naquele momento referindo-se aos fluidos 
exteriorizados por Eusápia Paladino. Afirma Richet: “São 
as formações difusas que eu chamo de ectoplasmas; por-
que elas parecem sair do próprio corpo de Eusápia”. Pa-
lavra derivada do grego “ektos” e plasma, o ectoplasma é 
uma matéria quase física, uma substância sutil transfor-
mada em uma substância física emanada dos poros, ou-
vidos e boca dos médiuns de efeitos físicos, permitindo 
a materialização de Espíritos e cirurgias espirituais. Sua 
coloração é branca e o cheiro é próximo ao do ozônio. 
Exposto à luz ele se desfaz. Assim como essa substância é 
emanada dos médiuns, após a sessão de materialização 
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ela é absorvida pelos médiuns. Daí a necessidade de pre-
paro especial para tais tipos de reuniões. 

Alguns médiuns reconhecidos na história pela sua ca-
pacidade de ectoplasmia: José Arigó, Eusápia Paladino, 
Elizabeth d’Esperance, Florence Cook, Linda Grazzera, 
Carmine Mirabelli, Daniel Dunglas Home, Eva Carriére, 
Francisco Cândido Xavier e Anna Prado Peixotinho, entre 
outros. 
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