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Mãe Adotiva
“(...)
As outras, as mães carnais, ás vezes, são compelidas pelo corpo a amar os 
filhos que geram, mas você e todas as mães de adoção, amam pelo espíri-
to, elegendo quem lhes vai receber o devotamento, a dedicação.
E não se tornam menos mães!
Sofrem mais, certamente. Quando revelam ao filho as circunstâncias 
da sua origem, temem magoá-lo e, quando não o dizem, vivem sempre 
temendo perdê-lo, quando forem descobertas.
Seu querer é suave como a claridade lunar e forte como somente o amor 
abnegado pode tornar-se.
São anjos anônimos e abençoados na multidão.
 Homenageando-a, mãezinha adotiva, desejo dizer a outras que lhe são 
iguais que, desde o dia em que pensem em receber um filho que lhes não 
proceda do seio, considerem também, a necessidade de dizer-lhe, sem 
receio, demonstrando que o amor é Deus e d´Ele tudo procede, para ele 
retornando, não sendo, pessoa alguma, propriedade de outrem, senão, 
todos filhos do Seu amor, nutridos pelo Amor, para a glória do Eterno 
Amor”.

 Amélia Rodrigues
 

Filho Adotivo
“(...)
No entanto, quem adota, fá-lo por amor e doa-se por abnegação.
De certo modo, somos todos filhos adotivos uns dos outros, pelo corpo ou 
sem ele, porquanto, a única paternidade verdadeira é a que procede de 
Deus, o Genitor Divino que nos criou para a glória eterna.
Mãezinha de adoção é alma que sustenta outra alma, vida completa que 
ampara outra vida em desenvolvimento.

Amélia Rodrigues

Mensagens colhidas do livro SOS Família, psicografado por Divaldo Pe-
reira Franco, ditado por Joanna de Ângelis, Amélia Rodrigues e outros 
Espíritos.

Pesquisa realizada por Ana Paula Macedo
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Mãe Adotiva: nem menos mãe, nem menos mulher, simplesmente Amor!
Ana Paula Macedo

O Dia Nacional da Adoção é celebrado anualmente em 25 de maio. Esta data visa promover debates sobre um dos princípios mais importan-
tes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): o direito da convivência familiar e comunitária com dignidade.

Mas, para que a criança ou adolescente tenham a convivência familiar é necessária a existência de mulheres e homens predispostos a assu-
mir a missão de educar e amar esse ser que lhes chega por vias não biológicas, mas com designíos espirituais anteriormente traçados.

Na história encontramos exemplos desses planejamentos, mas talvez o maior deles foi o da adoção de Moisés, patriarca de três das maiores 
religiões do planeta: Cristianismo, Judaísmo e Islamismo.  

Moisés foi salvo das águas e cresceu no palácio, adotado pela filha do faraó, cuja caridade fra-
terna o recolhera segundo a Bíblia e como nos é contado por Emmanuel no livro a Caminho da Luz. 

O Espiritismo nos dá o conhecimento do quanto era necessária para a missão de Moisés essa 
adoção, pois o permitiu que se fortalecesse fisicamente e adquirisse os conhecimentos iniciáticos e 
primorosa educação, preparando-se para libertar o povo hebreu do jugo egípcio e receber os Dez 
Mandamentos, culminando na grande jornada em busca da Terra Prometida.

A Doutrina Espírita, através do Livro dos Espíritos (Questões de 203 a 211), do Evangelho Segun-
do o Espiritismo (Capítulo XIII, 18 e Capítulo XIV, 8) e livros, como Missionários da Luz de André Luiz, 
nos ensinam sobre as famílias biológicas e espirituais, sobre a afinidade moral entre os espíritos.   

Ensinam, ainda, que planejamos nossa encarnação. A nossa consciência espiritual pauta os ca-
minhos que pretendemos seguir; nossos encontros e reencontros também são combinados e a nossa reencarnação, assim como daqueles que 
assumimos amar, amparar e educar são uns dos pontos chaves desse plano de evolução espiritual, pois muitas vezes é onde estão as oportu-
nidades do resgate e do perdão.

Como nossos erros e falhas pretéritos são distintos e, com consequências distintas, essa combinação reencarnatória se dá por diversas ma-
neiras, e aqui peço perdão aos amigos leitores para não adentrar nas possibilidades, pois além de diversas, serviriam para apontar paradigmas 
que não cabem em todas as situações, afinal cada espírito é único!

Hoje homenageamos àquelas mulheres que optaram ser mãe através da ligação da alma, 
não vou dizer que tem filhos do coração, pois todos os são, mas aceitaram fazer um caminho 
menos ortodoxo, expondo-se aos meandros judiciais ou mesmo, como aqui chamamos, a ado-
ção à brasileira, desviando-se das barreiras legais para atender ao chamado do acolhimento ao 
próximo, e muitas vezes mais íntimo do que imaginamos.

Homenageamos as mulheres que não preenchem os requisitos limitadores impostos por 
uma sociedade ainda míope sobre a dimensão do amor, tais como: “não sentem a dor do par-
to”; “não amamentam”... mas, sentem no fundo da alma o chamado da outra alma solitária, 
do ser abandonado, da criança violentada e partem em sua defesa e proteção, aconchegando 

em seu seio, senão farto de leito, mas farto de carinho e cuidado.
E enquanto coletividade, agradecemos a mãe que se gratifica em transmitir valores positivos, servir como referência a uma infância esque-

cida, ajudar um adolescente a adquirir autonomia, dar amor e limites, enfrentar os desafios de uma maternidade como outra qualquer. Nem 
menos mulher, nem menos mãe. Simplesmente amando o próximo, como gostaria de ser amada e escrevendo, com o fogo do amor, em seu 
coração, o único mandamento deixado pelo Mestre Jesus.

“Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubésseis quanto é triste ser só e abandonado, 
sobretudo na infância! Deus permite que haja órfãos, para exortar-nos a servir-lhes de 
pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra 
fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício! Agrada a Deus 
quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. 
Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarna-
ção, caso em que, se pudésseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas 
cumprindo um dever.
(...)” 
(Um Espírito familiar -Paris, 1860. - Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap.XII, 18).



JACINTA DE JESUS MARTO nasceu a 11 de março de 1910 em Aljustrel, vila portuguesa pertencente ao 
Distrito de Beja região do Sul de Portugal (a um kilômetro de Fátima). Sua mãe, Olímpia de Jesus dos Santos, 
viúva, já com dois filhos, contrai novas núpcias com Manuel Pedro Marto, popularmente conhecido como “ti 
Marto”, com quem teve mais 05 filhos entre eles Jacinta, que foi a caçula.

Jacinta, uma criança típica da área rural de Portugal, à época, nasce uma bela criança. Rosto arredondado 
com olhos grandes, rasgados, negros, vivos; uma boca com lábios bem desenhados, fino e um nariz arrebitado 
com tudo emoldurado por cabelos compridos, castanho escuro, mesclado com fios claros.

Era muito carismática e tinha o fascínio pela dança. Amava rodopiar, graciosamente, de braços abertos onde 
quer que estivesse, como forma de expressão de felicidade, de se sentir o centro das atenções, de ser reconhe-
cida, elogiada. Era chamada de mimada, vaidosa, rebelde, alegre, extrovertida. Nada que se levasse a supor 
que, futuramente, seria tratada como “santa”. Muito inteligente e bastante inquieta por aprender, enchia-se 
de felicidade quando Lúcia lhe transmitia o que aprendia, com a mãe, no catequismo. Nessas ocasiões, Jacinta 
cravejava a prima de perguntas numa profundidade tal que a deixava enlouquecida, quase a beira de um ataque 
de nervos, sem saber como responder. Nenhum dos três pastorinhos frequentava a escola.

Sua vida, além de frequentar, com a família, a Igreja local, era 
pastorear o rebanho, pelos montes, juntamente com o irmão Francisco – com quem tinha grande 
afinidade, e a prima Lúcia. Gostava também de jogar com eles os jogos das “pedras” e dos “botões”, 
à sombra de uma oliveira e duas ameixeiras, plantadas no quintal da casa da família de Lúcia. Os 
três formavam como que um “ser único, perfeito”. Lúcia - a mais velha era a líder nata; Francisco – 
introspectivo, reservado, contemplativo, era o amigo da natureza e dos animais; e Jacinta – frágil 
mas dona de uma força por natureza e de uma beleza em todos os sentidos era um bálsamos na 
vida dos que a cercavam.

O ano é de 1916 - Início do século XX. O progresso crescente, desenfreado e vertiginoso, resul-
tante da Revolução Industrial, esmaga a população dos grandes centros. A guerra, ameaçadora, 
também avança pelo continente devorando tudo numa crueldade sem par. Portugal, ainda não 

tinha entrado nessa luta, mas já vivia momentos de medo, ansiedade e de muita expectativa gerados pelos golpes da República. Era só questão 
de tempo. Mas, em contraste a tudo isso, meio alheia ao curso da História, existia a população, que vivia no ambiente rural, desconectada da 
ganância e da servidão ao dinheiro. Viviam numa paz baseada na religiosidade e em contato com a natureza de onde tiravam sustento e o estilo 
de ser.

É nesse mundo que Jacinta vive também o seu “próprio mundo” - numa consciência pura e profunda, apesar da pouca idade, que iria se 
intensificar quando das experiências que vivenciaria, na Cova da Íria – onde hoje se estende o Santuário de Fátima, entre 13 de maio a 13 de 
outubro de 1917.

O primeiro contato com o a espiritualidade foi na primavera de 1916, a meio da manhã, quando os três pastoreavam o rebanho numa pro-
priedade chamada “Chousa Velha”. Eles são envolvidos por uma chuva miudinha – um orvalho e, para não se molharem, correm monte acima, 
sem perderem de vista as ovelhas, até acharem uma caverna desconhecida, até então. Ali, aproveitam para lanchar, rezar o terço (por rotina 
e obediência) e começam a brincar sem perceber que a chuva já tinha passado e o sol resplandecia. De repente, um vento sopra mais forte 
arrancando o lenço de Jacinta que, ao tentar segurá-lo, vê, fora da gruta, no olival, uma luz intensa e comunica aos outros. Há um silêncio de es-
panto. Vislumbram um movimento para em seguida identificarem como que a figura de um belo jovem, entre 14 e 15 anos, mais branco do que 
a neve cuja incidência do sol, tornava-o mais transparente que um cristal. É um momento vivido entre êxtase, beleza e pânico. São derrubados 
por uma força invisível e, de joelhos, hipnotizados, ouvem o que ele lhes diz: “Não temais! Sou o Anjo da Paz. Orai comigo: Meu Deus! Eu creio, 
adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não Vos Ama.” Após a oração, antes de partir, 
o anjo ainda lhes fala sobre o coração de Maria e de Jesus. Ficam, depois em longo estado de contemplação ao ponto de esquecerem a hora de 
voltar para casa. Sabiam que a família estaria preocupada mas, com medo de contarem a verdade, combinam de nada dizerem justificando que 
demoraram por esterem cansados pela subida monte acima e pela chuva que haviam tomado. Mas, a partir daí, todos os três sofrem grandes 
mudanças íntimas, principalmente a pequena Jacinta que tornou-se mais séria, reservada, mais atenta, mais espiritual, mais compenetrada 
nas orações. O espírito da “bailarina alegre” deu lugar a uma criança de um olhar mais expressivo, contemplativo -“quase adulto”. O anjo, que 
depois se identificaria como o “Anjo de Portugal”, ainda viria a aparecer duas outras vezes.

Foi a preparação para os acontecimentos que viriam a seguir. Segundo as palavras de Lúcia, em suas memórias “Jacinta, após as aparições, 
tornou-se muito mais sensorial. Como se tivesse premonições. Sentia a natureza e antecipava como estaria o tempo”. Previu, também futuros 
acontecimentos que vieram a ser comprovados e os quais, Lúcia denominou: a profecia de Jacinta.

A primeira aparição de Nossa Senhora se deu no dia 13 de maio de 1917 (um domingo). 
Jacinta contava com sete anos de idade. Após à missa, ela, Lúcia e Francisco, saíram para pas-
torear dirigindo-se à Cova da Íria. E lá, junto à construção de um pequeno muro (hoje a basílica 
velha), vêem um relâmpago e se admiram por estar o céu azul e não ser época de tempestades. 
Jacinta logo pressente que há algo de diferente ali que, com certeza, não seria tempestade. Sur-
ge, então, o segundo relâmpago, quando Lúcia e Francisco tentam correr para juntar os animais 
e irem para casa. Menos Jacinta que, nesse momento, já se encontrava em êxtase, sorriso nos 
lábios e uma expressão de enlevo olhando para uma azinheira (onde hoje está a capelinha). 
Acima dela estava uma Senhora, vestida de branco, mais brilhante do que o sol, espargindo luz 
mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina atravessado pelos raios do 
sol mais ardente. A distância até ela era curta. Jacinta e Lúcia escutam uma doce e maternal voz: 
“- Não tenhais medo, não vos faço mal. – De onde é vossemecê? Pergunta Lúcia. – Sou do Céu”. 

Jacinta é a única que consegue visualizar e confirmar, extasiada, que era verdade. Nossa Senhora ainda diz: “- Vim pedir-vos para que venhais 
aqui seis meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois voltarei aqui uma sétima vez”. E, após dialogar com eles, diz, por fim Nossa 
Senhora: “- Ide, pois, terão muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto”. A vida não seria mais a mesma a partir daquele dia. 
A meiga Jacinta vê os seus sentidos apurarem e pressente que sua vida estaria ligada, para sempre, àquela linda Senhora que lhe ensinaria a 
trilhar um novo caminho. O da fé, do perdão e de sacrifícios por amor a Deus e aos sofredores da Terra.



Inicia-se aí, para os três pastorinhos, uma batalha interior, entre o sensorial que vivenciavam e a realidade do mundo físico de pessoas que, 
não dando credibilidade ao que diziam, passam a tornar a vida delas e de suas famílias, um verdadeiro “inferno”. Duras provas só fazem con-
firmar o que a “bela Senhora” tinha lhes falado (de muito sofrimento para eles). Mas, sem medo ou dúvidas, mergulhados no céu que têem 
dentro de si, iniciam a grande missão. Deixam de brincar para a rezar o terço, várias vezes ao dia, no intuito de alcançar a paz da humanidade 
e encaram, com serenidade, todo o processo que a Igreja e o Estado passa a mover em torno da possível mentira ou mistificação que aquilo 
tudo estava provocando. Esqueceram que eram crianças tratando-os ameaçadoramente, quase como criminosos, ao serem levados presos para 
interrogatórios.

Jacinta, a mais sensitiva dos três, eleva sua potência sensorial ao máximo à medida que se concentra no silêncio meditativo das orações, e 
da prática de sofrimentos físicos através das penitências, que se auto impõe, muito além do 
que um adulto pudesse suportar, com jejuns prolongados de água e de comida. Tudo pela 
conversão dos pecadores. Como se já começasse a viver em um “outro mundo”, sua sensibi-
lidade extrapola o estado físico. Os sons lhe chegam de forma mais apurada, puro, cristalino. 
E, só em tocar nos objetoa que consegue perceber coisas, bem mais além do que qualquer 
outra pessoa. 

Conforme anunciado, as apariçoes vão se dando a cada dia 13 do mês no ano de 1917, 
sempre às 12:00 hs. Na segunda Aparição (13 de junho), Nossa Senhora mostra, em sua mão 
direita, Seu Coração (cravado de espinhos). Na terceira Aparição (13 de julho) é mostrada a 
visão do inferno e das almas em suplício. 13 de agosto, foi a única data em que os pastorinhos 
não estavam presentes por encontrarem-se presos, na Vila Nova de Ourém, para um interro-
gatório por ordem do administrador local (só foram liberados em 15 de Agosto). Entretanto, 
mesmo na ausência dos pastorinhos, quem foi à Cova da Íria nesse dia pôde assistir a um fenômeno da natureza. Um trovão ribombou assustan-
do a todos para, logo em seguida, surgir uma nuvem azul e branca que brevemente se levantou e desapareceu. As aparições seguinte se deram, 
exatamente, a 13 de setembro (Nossa Senhora comunica que a guerra vai acabar em breve) e, a 13 de outubro (o dia em que o sol bailou, ao 
meio-dia, nos céus de Fátima). As aparições tinham dimensões transcedentes mas só Jacinta via e ouvia. Pelo menos naqueles momentos não 
falava. Seu carisma era a compaixão. Lúcia, era a única que falava, que se comunicava com a Virgem. Era a líder, a oradora, mas nem tudo via; 
e Francisco não falava e nem ouvia. Ficava em estado contemplativo, em êxtase, encantado, deslumbrado, hipnotizado. Seu Carisma era o da 
contemplação. Eram como uma orquestra onde cada um tinha o seu exato estado emocional.

Jacinta de Marto foi a única que recebeu algumas aparições particulares de Nossa Senhora de acordo com As Memórias da Irmã Lúcia que 
destacou a seguinte: Visões da guerra - “Um dia fui a sua casa, para estar um pouco com ela. Encontrei-a sentada na cama, muito pensativa. – 
Jacinta, que estais a pensar? – Na guerra que há de vir. Há-de morrer tanta gente! E vai quase toda para o inferno! Hão de ser arrasadas muitas 
casas e mortos muitos Padres” (tratava-se da Segunda Guerra Mundial).

A 23 de Dezembro de 1918, Francisco e Jacinta adoeceram ao mesmo tempo com a pneumônicai (gripe espanhola) que varria toda a Europa 
por consequência da Primeira Guerra Mundial. Foi internada no hospital de Vila Nova de Ourém, de 1 de julho a 31 de agosto de 1919, já depois 
da morte de seu irmão Francisco.

É possível que os prolongados jejuns tenham contribuido para a piora do seu quadro. Mesmo doente, Jacinta mostrava uma felicidade 
ímpar. Nada a demovia de sentir fé e esperança. Relata Lúcia assim: “Um dia mandoume chamar: que fosse junto dela depressa. Lá fui, corren-
do. – “Nossa Senhora veio-nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito breve para o Céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter 
mais pecadores. Disse-Lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital, que lá sofreria muito; que sofresse pela conversão dos pecadores, em 
reparação dos pecados contra o Imaculado Coração de Maria e por amor de Jesus. Perguntei se tu ias comigo. Disse que não. Isto é o que me 
custa mais. Disse que ia minha mãe levar-me e, depois, fico lá sozinha!”. Em dezembro de 1919, novamente a Santíssima Virgem visitou Jacinta, 
anunciando-lhe novas cruzes e sacrifícios como relata Lúcia:  “- Disse-me que vou para Lisboa, para outro hospital; que não te torno a ver, nem 
os meus pais; que, depois de sofrer muito, morro sozinha, mas que não tenha medo; que me vai lá Ela buscar para o Céu”.

Com a piora de seu quadro de saúde agravada pela pleurisiaii (que imposibilitava ser anestesiada), é levada para Lisboa, exatamente como 
Nossa Senhora lhe avisara. Lá, primeiro, foi acolhida no Orfanato Nossa Senhora dos Milagres, atual Mosteiro do Imaculado Coração de Maria 
ficando aos cuidados da madre Godinho e do Dr. Eurico Lisboa. Em seguida, é levada para o Hospital Dona Estefânia, onde vem a falecer em 20 
de fevereiro de 1920 (sexta feira), dois dias depois da quarta-feira de cinzas, quando já passava das 22:00hs. Nesse dia, às seis da tarde, Jacinta 
chama a enfermeira e lhe pede para chamar o padre pois queria receber os últimos Sacramentos dizendo ainda: “- É hoje que Nossa Senhora 
me vai levar” e, diante do choro da enfermeira, pegando em seus dedos diz: -“Vai ver enfermeira, com minha morte vai ter notícias muito feli-
zes, vai ver”. Era o anúncio de que a enfermeira Aurora Gomes estava grávida, antigo e impossível sonho daquela jovem que sabia não poder 
engravidar.

Durante a sua permanência de 18 dias no hospital, Jacinta recebeu outras visitas de Nossa Senhora, que lhe anunciou o dia e a hora em que 
haveria de morrer avisando também que ainda faria outra aparição, só que não mais a ela (Jacinta), pois que ela já estaria morta.

O seu corpo, vestido de branco com um véu azul – igual a Nossa Senhora, foi levado para Vila Nova de Ourém, e sepultado em 24 de fevereiro 
de 1920, no jazigo dos condes de Alvaiázere. Só 31 anos depois, em 30 de abril de 1951, é que seus restos mortais foram identificados e trans-
ladados em 1º de maio de 1951, para o braço esquerdo do transepto da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima (Portugal).

Jacinta de Marto, uma criança na primeira infância, com uma mediunidade extrema, nos mostrou uma capacidade imensa de lutar e de 
amar em nome da fé. Seu sofrimento pela salvação dos pecadores é um exemplo de humildade e amor por uma humanidade imensamente 
necessitada de evolução moral e espiritual.

Pesquisa relizada por Mônica Porto
Fonte: 
Livro “Jacinta – A Profecia – A história de uma criança guiada pela fé” – Manuel Arouca, 1ª ed. 2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Marto
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000721_beat-jacinta_po.html
Imagens extraídas da internet
________________________________________________________________________________________________________________
i Gripe Pneumônica - gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma pandemia do vírus influenza incomumente mortal. De janeiro 

de 1918 a dezembro de 1920.
ii Pleurisia - Inflamação dos tecidos que revestem os pulmões e a caixa torácica causando muita dor ao espirar.



OS DIREITOS DA MULHER

Conversávamos antes da reunião sobre os direitos da mulher perante o homem. Os comentários eram os mais diversos, quanto ao que ocor-
re no mundo neste sentido. Quando os deveres em pauta nos chamaram à tarefa, O Livro dos Espíritos, aberto ao acaso, deu-nos a questão 201 
para estudo. Após as explanações habituais, o nosso caro Emmanuel trouxe-nos a página “Especialmente à Mulher”.

ESPECIALMENTE À MULHER

Homem e mulher guardam idênticos direitos perante as Leis da Vida. E ambos, análogas características de imortalidade; os mesmos atributos 
do espírito eterno.
Entretanto, a Sabedoria da Criação entregou à mulher as chaves da vida. Com ela, a repetição do berço, nos prodígios do renascimento.
O homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos ou marcará época; no entanto a humanização de tudo isso pertence à 
mulher que o embala nos vínculos de sua própria renovação. 
Por muito poderosos hajam sido os conquistadores da Terra, no passado e no presente, e por mais cultos os filósofos que traçam as diretrizes 
da cultura humana, de nenhum deles a vida suprimiu a necessidade das entranhas femininas para que se lhes gerasse a existência; e ainda 
agora, quando a ciência do mundo se dispõe a intervir nos processos da reencarnação, procurando nova nidação dos recursos genéticos, a 
favor da gestação em proveta criadora, nenhum sistema de sublimação espiritual pode substituir a assistência materna, no trabalho do renas-
cimento físico, porque unicamente o amor é a luz da civilização, conduzindo-a para a integração com Deus.

***
Se te encontras na experiência feminina, ante os impositivos da evolução, é natural te compreendas, no mesmo nível do homem relativamen-
te à cultura e à inteligência, com a mesma segurança de competência.
Mas para a demonstração disso, não busques os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes.  Para te mostrares tão 
eficiente quanto os melhores companheiros da Terra, não é necessário desças aos precipícios a que tantos se arrojaram na própria imprevi-
dência. Recorda que podes ombrear com todos eles em matéria de trabalho e habilitação, entendimento e responsabilidade, mas é preciso
pensar que Deus não confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor.

Emmanuel

Fonte: Livro “Caminhos de Volta” - FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, Ditados por Espíritos Diversos
Imagem da Internet 

Pesquisa realizada por Mônica Porto

CASA DOS HUMILDES – 55 ANOS DE UM PONTO DE LUZ NO ORBE TERRESTRE
Ana Paula Macedo

É com satisfação e saudade que neste mês de maio comemoramos os 55 anos da Casa dos Humildes.
Nesses 55 anos, a Casa dos Humildes, sob a inspiração de Bezerra de Menezes e de seu fundador Elias Sobrei-

ra, vem crescendo e desenvolvendo seus trabalhos doutrinários e assistenciais (físicos e espirituais), firmando-se 
como ponto de luz e como porto seguro para todos que dela necessitam.

Enxergamos em nossa casa de oração e trabalho as diretrizes deixadas por Kardec e sedimentadas pela Fede-
ração Espírita Brasileira, quando da orientação aos centros espíritas, que podemos assim resumir:

“É escola de formação espiritual e moral, baseada no Espiritismo, ou seja, nos ensinamentos de Jesus. 
É posto de atendimento fraternal a todos os que o procuram com o propósito de obter orientação, es-
clarecimento, ajuda ou consolação. É núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com 
base no Evangelho de Jesus, à luz da Doutrina Espírita. 
É casa onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos tenham oportunidade de conviver, estudar e 
trabalhar, dentro dos princípios espíritas. 
É oficina de trabalho que proporciona aos seus frequentadores oportunidade de exercitar o aprimoramento íntimo, pela vivência do 
Evangelho em suas atividades. 
É recanto de paz construtiva, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus: “Amai-vos uns 
aos outros”.
Caracteriza-se  pela simplicidade própria das primeiras Casas do Cristianismo nascente na prática da caridade, na total ausência de 
imagens, paramentos, símbolos, rituais, sacramentos ou outras quaisquer manifestações exteriores.
É a unidade fundamental do Movimento Espírita.”

Agradecemos a todos que fazem a Casa dos Humildes: à espiritualidade amiga sempre confiante e estimulando os trabalhos e o crescimento evolu-
tivo de quem a procura; às avozinhas que nos permitem delas cuidarem; às mulheres e homens que buscaram dar o seu melhor: estudando, ajudando, 
trabalhando, orientando, acolhendo como Jesus ensinou; aos frequentadores que dão a oportunidade da existência do centro.

E nesse período de pandemia, vemos que os alicerces da casa são profundos e construídos em solo firme, pois, mesmo a distância o trabalho não 
para. A assistência espiritual é constante, usando com inteligência e diligência os meios virtuais disponíveis atualmente em nossa sociedade.

E por isso que podemos afirmar com toda a certeza, que muitos anos estão reservados para o nosso querido centro, que novos conceitos e rotinas 
se apresentarão, no entanto o acolhimento fraterno sempre será o mesmo!



ABORTO E MATERNIDADE

Desde a antiguidade o aborto figura na história humana como uma sombra que marca a violação mais cruel do ser, o assassinato do po-
tencial humano. Remonta das eras antes de Cristo os primeiros relatos pela civilização chinesa, como também Hipócrates o estudou, à luz do 
conhecimento da época, seu quadro clínico, sintomatologia e até como provocá-lo. Nas civilizações antigas não era considerado crime e as vezes 
usado para controle da natalidade, mas foi com a Igreja Católica, na figura do Papa Pío IX, que o aborto toma status de homicídio.

As controvérsias em relação ao início da vida remontam de muitos séculos, e o embate entre a religião e a ciência se concretizam nas leis 
da Corte que tenta pontualizar a questão.

Há países em que o aborto é legalizado, outros que é proibido. No Brasil a legislação concede o direito ao aborto em três situações, onde o 
feto coloca em risco a vida da mãe, no caso de estupro e na anencefalia.

Quando se inicia a vida do ser humano? Na respiração ou na concepção?
Kardec, na questão 344 de O livro dos Espíritos, esclarece: 

“A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o Espírito designado para 
habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito 
que então solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus.”
Esse é o ponto polêmico, já que existem em torno de 5 supostas suposições em que a vida se inicia.
 A primeira e a mais defendida de todas, inclusive da grande maioria das religiões, afirma que a vida se inicia no momento da fecunda-

ção, quando o gameta masculino fecunda o feminino e se inicia o processo de multiplicação e diferenciação celular.
 A segunda corrente, afirma que a vida se inicia no momento da nidação, ou seja, quando o ovo, produto da fecundação, se fixa na 

parede do útero, por volta da segunda semana, e a partir daí se desenvolve.
 A terceira teoria, defende que a vida se inicia a partir da 3° semana, quando o ovo já não tem a capacidade de se dividir, ou seja, nesse 

período o ovo pode dar origem a gêmeos, e após a 3° semana, não.
 A quarta corrente, afirma que a vida se inicia a partir da 24° semana, quando os pulmões estão em processo avançado de desenvolvi-

mento e permite respirar fora do ambiente materno.
E na quinta, relata o desenvolvimento nervoso do feto, que se inicia na 2° semana de gestação, e é a partir desse evento que se inicia a vida. 

Para alguns, essa teoria pode ser a mais plausível, já que defendem que o término da vida se dá quando a atividade nervosa cessa.
 É notório observar que existe um aspecto mais profundo nessas teorias, o que diferencia a primeira das demais é o momento em que 

a inteligência (espírito) habita o potencial corpo físico. Uma, não admite os vieses da intervenção humana, as outras admitem.
 Quando asseveramos que a vida se inicia no momento da fecundação, evitamos de maneira enfática a sua violação, seja ela no aborto, 

nas experiências de células-tronco e nos assassinatos de anencéfalos e de qualquer outra condição que o comodismo não suporte.
 A bandeira do aborto defendida, esconde a verdadeira intenção do egoísmo, a falta do compromisso com o criar, educar, suprir, amar. 

Defende o direito ao corpo, que não lhe pertence, pois somos mordomos até mesmo das vestes corpóreas que habitamos, e termina com um 
alto grau de comprometimento e endividamento contraído, já que é crime toda transgressão a Lei de Deus (Questão 358 de O Livro dos Espíri-
tos).

A aceitação do filho constitui um obstáculo ao afloramento da vida, a maternidade se impõe como ato de mais sublime amor, dedicação e 
abdicação. Maria em seu ventre, aceitou a vinda do Nosso Senhor, demonstrando toda a plenitude humana, engravidou sem se casar, afron-
tando os costumes da época vigente e manteve-se firme em seus desígnios sagrados. Assim como Isabel e tantas outras mulheres valorosas da 
Bíblia, aceitou a maternidade sem ressalvas, afirmando seu extremo compromisso com a vida.

A missão materna, em toda sua qualidade é maculada pelo óbice da violência. Segundo a OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde), 
todos os dias, aproximadamente 830 mulheres morrem por causas evitáveis relacionadas à gestação e ao parto no mundo. 99% de todas as 
mortes maternas ocorrem em países em desenvolvimento, onde se observa que em 2015 a taxa de mortalidade chegou a de 239 por 100 mil 
nascidos vivos, nesses países, versus 12 por 100 mil nascidos vivos em países desenvolvidos. Essa violência é exposta na pobreza, na falta de 
informação, distanciamento social e práticas culturais.

A mortalidade materna traduzida em causas nos mostra um panorama bem aterrador, ainda se morre de hipertensão (pré-eclâmpsia e 
eclâmpsia), hemorragias pós-parto graves, infecções puerperais, complicações no parto, abortos inseguros. Uma realidade dependente da boa 
vontade política e desenvolvimentista.

 Causas evitáveis em que a ciência se arma nos arsenais das políticas públicas e medicamentosas, e tenta resguardar nossas mães cas-
tigadas dando-lhes dignidade em sua fase mais nobre.

 Nossa visão espirítica da vida, nos mostra nosso compromisso com a maternidade. O espírito é inteligência assexual e transita nas 
experiências de gênero. Em uma existência experimentamos sentimentos masculinos e outras, femininos, acumulando o desenvolvimento 
maduro, necessário para exercitar todas as nossas potencialidades espirituais.

 Doação, abnegação, cuidado, responsabilidade fazem da maternidade um dos meios mais preciosos de conquistarmos o sentimento 
mais sofisticado que temos, que é o amor.

 Esperamos que o progresso nos coloque em equidade e saibamos respeitar que as funções a que a mulher é destinada pela Natureza 
são de maior importância pois é ela quem nos dá as primeiras noções da vida. (Questão 821 de O Livro dos Espíritos).

Guttemberg A. C. Cruz



Prece à Mãe Santíssima

Mãe Santíssima!…
Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa te recordemos
a pureza incomparável e o exemplo sublime…
Soberana, que recebestes na palha singela o Redentor da
Humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes, que afagavam
Espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as
bênçãos da humildade.
Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do
Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção
do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade.
Benfeitora, que te desvelastes, incessantemente, pelo Mensageiro da
Eterna Sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as
dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de
Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da
crueldade com que tantas tentamos reter na inconformação e no
desespero os corações que mais amamos.
Senhora, que viste na cruz da morte o filho Divino, acompanhando-lhe
a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem
qualquer expressão de revolta contra as criaturas da Terra, conduze-nos
para a fé que redime e para a renúncia que eleva.
Missionária, salva-nos do erro.
Anjo estende sobre nós as níveas asas!…
Estrela clareia-nos a estrada com teu lume…
Mãe querida agasalha-nos a existência em teu manto constelado de
amor!…
E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na
Terra, possamos repetir, diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade:
Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra.

Anália Franco

Fonte: Do Livro: “MÃE” – Chico Xavier – Espíritos Diversos
Imagem captada da internet

Pesquisa realizada por Mônica Porto

__________________________________________________________________________________________________________________________________
A coluna de preces tem o objetivo de trazer belos exemplos de preces colhidas das comunicações com a espiritualidade amiga, buscando inspirar a todos nesse 
importante momento de ligação com Deus.

PLANEJAMENTO REENCARNATÓRIO E AMOR MATERNAL

“Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde me-
lhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento.
Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades… nem mais, nem me-
nos, mas o justo para as tuas lutas terrenas.
Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização.
Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com tua própria afinidade. 
(...)”

(Chico Xavier)

Perante a mensagem tão bela e instrutiva de Chico Xavier, nesse mês em que se homenageiam as mães, somos levados a refletir sobre a 
sabedoria do Pai Celestial, que nos permite reencarnar para conquistarmos nossa evolução enquanto Espíritos imortais, como bem perguntou 
Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 132: “Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos?”, tendo-lhe sido respondido: “ - Deus lhes impõe 
a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. (...)”. 

É guiada por essa sabedoria que as equipes responsáveis pelo nosso planejamento reencarnatório nos une àqueles com os quais precisamos 
nos reajustar, permitindo ainda que sejamos recepcionados na nova jornada material, em nossa fragilidade infantil, por um ser que, assim como 
nós, está em evolução, que também possui limitações e imperfeições, mas ainda assim, irá se doar, nos amar e proteger, buscando identificar 
nossas más tendências e nos mostrar que há outros caminhos a serem trilhados. 

Com isso queremos dizer que as mães são perfeitas? Não, destacamos sim sua abnegação, sua persistência, sua capacidade de se colocar 
em último lugar - para privilegiar seus filhos, em suma, seu amor aos filhinhos queridos. Sem contudo, nos esquecermos de que ainda estão 
trilhando seu caminho rumo à perfeição, que também são passíveis de erros, porém que buscam - dentro de suas limitações e no exercício do 
seu livre arbítrio, dar o seu máximo aquele pequenino ser que recebeu em seu ventre.

Missão tão bela é a maternidade, tão sublime e também que exige muito daquelas que assumem tal compromisso, ressaltando que a ma-
ternidade floresce não apenas pela fisiologia, quantas mães não geraram em seus ventres seus queridos filhos e os dedicam um amor maternal 
que chega timidamente a se aproximar do amor incondicional? Assim sendo, que possamos celebrar o ‘dia das mães’ todos os dias, agradecen-
do àquelas que nos amam, através do esforço em nos tornarmos Espíritos melhores a cada instante!

Ingrid Cavalcanti
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Sugestão de livros 

Astronautas do Além 

Este é o terceiro dos quatro livros integrantes da série “Na Era do Espírito”, que con-
tém estudos e dissertações sobre os principais problemas que afligem o ser humano. 
Questões familiares, provas e expiações, a lei de causa e efeito, desencarnações cole-
tivas, o perdão, a prece, entre outros importantes temas, são estudados sob a visão 
da Doutrina Espírita. 
Os temas propostos pelos irmãos encarnados foram respondidos por Emmanuel e 
outros trabalhadores do plano espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier, e 
em seguida comentados pelo filósofo e escritor espírita J. Herculano Pires, que abor-
dou por novo ângulo cada assunto tratado. 
Esta obra constitui valioso material de estudo doutrinário para todos os que se inte-
ressam pelos problemas relacionados à nossa evolução espiritual. 

O livro Mãe – Antologia Mediúnica, surge do trabalho de Walace Leal Rodrigues em 
reunir várias mensagens psicografadas por Chico Xavier, de espíritos como Victor 
Hugo, Meimei, Anália Franco, João de Deus, entre outros, homenageando as mães 
conforme o desejo de Anna Jarvis, a criadoras do Dias das Mães. 

É um livro que foge completamente do convencional, pois as mensagens captadas 
pela sensibilidade mediúnica de Chico Xavier e agrupadas por temas, é uma verda-
deira prova de amor. 

São quase 100 mensagens àquelas que fazem de suas vidas um verdadeiro aposto-
lado.

Boa leitura! 



Segunda-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Curso de Passe
Sala 2 – Curso Trabalhadores: ESTEM
Sala 3 – Iniciantes Curso de Mediunidade

Terça-feira
(a cada 15 dias) 19 h 45 min

EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
ESDE – Estudo Sistemático da Doutrina Espírita

Quarta-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Iniciantes Básico do Espiritismo
Sala 2 – Curso Trabalhadores: Doutrinação
Sala 3 – Iniciantes Curso de Doutrinação

Segunda-feira 19 h 45 min Reunião de Consulta espiritual.
Terça-feira 20 h Reunião Pública de Estudo de “O Livro dos Espíritos”.

Terça-feira 20 h Reunião de Vibrações Espirituais.

Quarta-feira 19 h 45 min Reunião Pública de Desobsessão.
Quinta-feira (apenas a 1ª do mês) 19 h 45 min Desobsessão dos Trabalhadores da Casa.
Sexta-feira

19 h 30

Reunião Pública de Estudos Espíritas: 
1ª Sexta do mês: André Luiz; 
2ª Sexta: Emmanuel; 
3ª sexta: Allan Kardec; 
4ª sexta: Bezerra de Menezes.

Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

Domingo 16 h Reunião Pública de Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.

ATIVIDADES REQUISITOS DIA/HORA

Campanha do Quilo Boa vontade e tolerância. Todos os domingos – 8 h.

Evangelização Infanto-Juvenil
Habilidades na área de educação e de ativi-
dades lúdicas. Boa interação com crianças 
e jovens.

Domingo – 16 h.

Passes e vibração Ter feito o curso de passes.

Segundas antes das reuniões  
públicas; 
Terças, Quartas e Sextas após as reuniões;  
Domingos antes e depois das reuniões.

Recepção e atendimento fraterno Ter feito o curso de passes e ser doutrina-
dor.

Segunda e Quarta – 19 h;
Domingo – 16 h.

Assistência a gestantes Querer compartilhar saberes e acolher o 
próximo.

Quarta – 13 h 30 min e 
Um Domingo no mês.

Trabalho mediúnico e doutrinário Ter feito todos os cursos
básicos e o de passes.

Segunda e Quarta – 19 h 45 min; 
Domingo – 16 h

Instrutor e dirigente de reunião Ter feito os cursos básicos e de passes. Para 
instrutor, experiência e comunicação.

Nos dias de curso e de reunião no auditó-
rio.

Assistência às vovozinhas da Casa 
dos Humildes

Formação na área da saúde. Para lazer, 
nenhum requisito. De acordo com a disponibilidade.

Biblioteca e Livraria Ser trabalhador da Casa Antes das reuniões públicas.

TI e eletroeletrônicos, manutenção Habilidade na área e vontade de aprender. Antes das reuniões públicas.


