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introdução

C

aro leitor,
Quando fui procurada para a realização deste trabalho, tinha em
mente a reunião de memórias dos companheiros mais antigos, a fim
de que o panorama criado por essas reminiscências, pudesse cola-

borar no entendimento dos benefícios que uma vida dedicada ao Espiritismo pode
proporcionar.
A finalidade da tarefa, no entanto, extrapolou a expectativa. Da simples rememoração dos fatos, dentro de um único contexto – O Núcleo Espírita Segue a Jesus,
alcancei o entendimento de que fomos guiados a contar a história desta Casa, até
o ponto em que nova fase se inicia.
Essa visão só foi possível há pouco tempo, embora esses levantamentos tenham
se iniciado há mais de um ano. Em fevereiro de 2012, quando recebi o diário do Sr.
Miguel Giubine, o li com sofreguidão. Depois desse primeiro contato, outras leituras minuciosas foram necessárias para que eu pudesse buscar a essência desse
passado. Foi, no entanto, um processo estranho, pois, eu lia as linhas e também
as entrelinhas, que me levaram a uma emoção diferenciada. Posso dizer que senti
aquela certeza que nasce do Espírito, a me dizer que o fundador seguiu à risca um
planejamento da Espiritualidade, assim como outros também o fizeram. Eu diria que
todos, observando cada qual a própria ótica, realizaram aquilo que lhes pareceu o
melhor, o correto, mas que foram direcionados por mãos invisíveis, como tão bem
colocou o Espírito da Verdade em O Livro dos Espíritos. Teias imperceptíveis nos
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conduziram de modo a aprendermos com os revezes e a cumprirmos com nossas
obrigações. Tudo isso graças à força da Cúpula Espiritual, que já se encontrava ativa
nessa obra de Jesus, mesmo antes de 1939.
Colhi, com os depoimentos, recordações de alegrias e também de lágrimas. Só que
as lágrimas, a que muitos se referiram, tinham o gosto do suor de quem trabalha. Foi
unânime a conscientização de que as tarefas beneficiaram o colaborador em primeiro lugar, para depois se refletirem na sustentação das assistências que a Casa realiza.
Cumpriu-se, portanto, até hoje, o objetivo de Jesus em nos colocar, em definitivo,
no conhecimento de nossa essência espiritual. Todas as vezes que superamos obstáculos, vencemos a nós mesmos e todas as vezes que nos sentimos fracos, os
irmãos nos sustentaram a fim de reiniciarmos o caminho para seguir a Jesus.
Este livro objetiva demonstrar o trabalho desses Mensageiros, como condutores
da Boa Nova, realizando a instrução e o consolo para a devida maturação das
criaturas. Não tem esta singela tarefa o desejo de exaltar o trabalhador do Segue a
Jesus como ser especial, mas sim, de demonstrar que a responsabilidade assumida
diante da Doutrina Espírita operou e opera milagres no adepto, quando esse usa do
conhecimento para se renovar.
Acima de tudo, o que se segue é um tributo aos Espíritos de toda ordem que, com
disciplina e especial paciência, nos “carregaram no colo” em tempos de dificuldades, para poderem contar com a nossa pequena colaboração nas fases de boa
vontade. O meu mais profundo agradecimento a esses Seres de Luz e ao Irmão
de todos – Jesus.

Rose Casagrande
Agosto/2012
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nova sede

C

reio serem necessárias algumas palavras a respeito da mudança de
sede, ocorrida em janeiro de 2012. Permita-me o leitor retroceder rapidamente no tempo, a fim de fazermos alguns esclarecimentos que
consideramos importantes.

A fundação do Núcleo Espírita Segue a Jesus data de 1939, época de grandes
dificuldades. Sua sede, inicialmente, esteve instalada na casa do próprio fundador
– Sr. Miguel Giubine, à Rua dos Limoeiros, 14, no bairro da Casa Verde. Transferiuse depois, em 1946, quando da união com o Centro Caminho da Verdade, para a
Praça Centenário, 65, num sobrado alugado, no mesmo bairro.
Em 1950, adquirimos um terreno no mesmo subdistrito, à Rua Urandi, 65, então
zona rural, e lá, construímos a primeira sede própria. Nas décadas seguintes, fizemos ampliações a partir desta pequena casa, para fazer frente à procura de nossa
Instituição como polo de aprendizado e tratamento do Espírito.
Embora as modificações ocorridas, o Segue a Jesus continuou com dificuldades
para realizar suas atividades, que estavam sempre em número crescente. Foram,
por isso, adquiridas mais duas unidades. Uma na mesma rua, no número 33, onde
passou a funcionar a Assistência Social, uma lanchonete e a Biblioteca Miguel Giubine. Outra unidade estabeleceu-se à Rua Xiró, 114, também no bairro da Casa
Verde, para abrigar parte das Assistências Espiritual e Social, diversos cursos da
Área de Ensino e eventos.
No ano de 2003, em consonância com a legislação que oferece, a cada dez anos, a
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oportunidade da legalização de imóveis, entramos com processo de Anistia perante
a Prefeitura do Município de São Paulo. O objetivo era regularizar as áreas construídas e/ou reformadas nos anos anteriores, das três unidades, para obtermos o
Alvará de Funcionamento. Entre 2003 e 2009, atendemos alguns “Comunique-se”
da Prefeitura, de acordo com os trâmites legais.
Em julho de 2009, recebemos a notificação da PMSP indeferindo o nosso processo. Isso nos levou a inúmeras reuniões junto à Subprefeitura da Casa Verde, com
vereadores da cidade de São Paulo, advogados, técnicos e engenheiros ligados à
área. Através desse caminho, acabamos por ter conhecimento da grave situação
em que se encontrava a Casa, perante a legislação vigente, e constatamos não haver nenhuma possibilidade de regularização. Não nos restava, portanto, alternativa
que não fosse a de buscarmos novo local para a instalação das nossas atividades.
Uma reunião extraordinária se fez necessária, com todo corpo diretivo do NESJ,
contando ainda com a presença de vários associados, para a apresentação de
um relato detalhado do destino do Núcleo Espírita Segue a Jesus. Na ocasião, foi
determinada por todos os presentes, a aprovação do edital de convocação de uma
Assembleia Geral Extraordinária. Nesta Assembleia, solicitamos autorização para
efetuarmos a mudança da nossa sede, conforme determina nosso estatuto.
No primeiro semestre de 2011, a Espiritualidade nos enviou o Sr. Rogério Bertoni, o
qual chegou resoluto em nos financiar, para que não tivéssemos que interromper as
assistências, em meio às negociações.
Em julho do mesmo ano, decidimos fechar as unidades da Rua Urandi, 65 e Urandi,
33. O propósito era transferirmos todas as atividades para a unidade da Rua Xiró,
o que aconteceu no dia dezoito do referido mês, com o devido auxílio e compreen-
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são de colaboradores e assistidos, que se viram obrigados às adaptações, as mais
variadas e em curto espaço de tempo.
Instalamos parte da Assistência Social na Avenida Casa Verde, 2.641, próximo ao
nosso endereço, em prédio cedido pelo confrade Dr. Alberto Calvo, sem nenhum
custo financeiro.
Logo após a transferência para a unidade da Rua Xiró, para surpresa nossa, recebemos a notificação da Prefeitura, datada de abril de 2011, com despacho do prefeito da cidade de São Paulo, comunicando o indeferimento definitivo do processo
e determinando a interdição imediata da nossa sede, que poderia ser realizada a
qualquer momento, encerrando uma obra espiritual de setenta anos. Como o leitor
poderá conferir através dos relatos do Sr. Giubine, mais uma vez, a Cúpula Protetora
do Segue a Jesus, pela inspiração, nos protegeu de um mal maior.
Foi em meio a esta situação delicada, que o Sr. Rogério trouxe a luz. Uma vez que
o endereço da Valdemar Martins foi aprovado, foi realizada a compra do prédio,
graças à sua generosidade, traduzida no empréstimo do montante que necessitávamos e na disponibilização de profissionais de sua empresa, para nos auxiliar nas
obras de adaptação.
Uma grande festa de lançamento do novo empreendimento, reuniu inúmeros corações ligados a esta Casa, alegres por poderem compartilhar desse projeto. As
colaborações vieram através de carnês, à imagem do Livro de Ouro lançado pelo Sr.
Miguel Giubine, à época da construção da sede e depois, pelo presidente Aberíades
Gonçalves Loesch, no início da década de 60, quando da necessidade de reformas
e calçamento da rua. Vieram pelos auxílios, os mais variados, como vieram pela
dedicação do trabalho à obra.
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Encerrou-se um ciclo, em dezembro de 2011, o qual movimentou os seres de duas
esferas dedicados ao trabalho, com localização no espaço da Rua Urandi. Iniciouse outro ciclo, em janeiro de 2012, em novo local, no mesmo bairro, com a mesma
proteção espiritual e com os mesmos sonhos que nós outros temos, de que essa
Casa nos representa o caminho para verdadeiramente seguirmos a Jesus.

Rogério Bertoni
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Despacho
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Despacho
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Joana Di Santo

M

eu nome é Joana Maria Rodrigues Di Santo. Colaboro ao lado de
minha querida amiga Izabel Caputi, nas tardes de quartas-feiras,
para estudo e atendimento ao público com passes magnéticos de
P1 e P2, e nas noites de quintas-feiras, para estudo e realização do

A4, com atividades relativas ao Evangelho no Lar.
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Desde cedo tive contato com a Doutrina Espírita, através de minha tia Magdalena Chaves, espanhola e espírita, cuja história na Doutrina se encontra neste livro.
Ela se mudou de uma cidade do interior do estado de São Paulo, com o esposo
e filhos, para a capital. Éramos quase vizinhas no bairro de Casa Verde, e ela
logo descobriu o Núcleo Espírita Segue a Jesus, passando a frequentá-lo assiduamente, como colaboradora e aluna da primeira turma do curso de Aprendizes do
Evangelho. Tinha então, a necessidade de desenvolver seus temas para o curso
e, como ainda apresentava muita dificuldade na língua portuguesa, tive o privilégio
de auxiliá-la nas construções de seus textos durante um tempo, até que ela se
sentisse segura para redigir.
Já naquela época, apesar da pouca idade, sentia-me atraída pelos temas e argumentos kardecistas. Meus pais, no entanto, eram católicos ferrenhos. Nem é preciso dizer que eu era obrigada a ir à missa todos os domingos, além de confessar
e comungar regularmente. Por muito tempo, em minha casa, não havia qualquer
condição de pensar em outras possibilidades religiosas. Mas a vida prossegue e,
cada vez mais, eu sentia necessidade de explicações com maior profundidade e
coerência, sobre as angústias e provações trilhadas. Muitas vezes vinha ao Segue a
Jesus, mas eu nunca conseguia finalizar um tratamento. A cada comparecimento, os
palestrantes diziam exatamente o que eu precisava, as palestras pareciam ter sido
planejadas para mim. Eu melhorava, porém, continuava dedicando-me totalmente a
meus três filhos, ao tratamento médico do mais velho, vítima de leucemia desde os
dois anos de idade, bem como a meu emprego, na carreira no magistério municipal.
Demorou bastante para eu atender ao chamamento. Fui da turma do Sr. Joel de
Oliveira, no Curso Mediúnico, sempre com a orientação e apoio da querida Neusa
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Sapienza, responsável pela Área de Ensino. Circunstâncias diversas levaram-me
ao afastamento das assistências, mas continuei estudando a bibliografia espírita e
procurando dar continuidade ao meu aperfeiçoamento pessoal. De 1997 a 2004,
já aposentada da PMSP, trabalhei em colégio religioso, onde pude conviver com
irmãs de caridade e refletir bastante sobre formação, personalidade, religiosidade,
relacionamento humano.
Felizmente, retornei ao Segue a Jesus e voltei a colaborar, aceitando o inspirado
convite de Izabel Caputi, espírita convicta, capaz de transmitir às demais pessoas
que com ela interagem, toda sua segurança em relação à Doutrina, toda sua alegria de viver, de aprender, de pesquisar, de divulgar.
Voltei à escola no NESJ e concluí o curso de Aprendizes do Evangelho, em 2012.
Sou muito reconhecida a mais esta oportunidade de pesquisar e aprofundar os
conhecimentos sobre o Evangelho de Jesus, sua vida, sua obra, seus sermões,
seus discípulos, além de procurar vivenciar o aprendizado das aulas no dia-a-dia,
com meus familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e alunos dos cursos de
Pedagogia, Psicopedagogia e Educação Inclusiva.
Mantenho viva minha fé, estando em contato com os companheiros da Doutrina,
ao perseverar na seara do Mestre, ao procurar aperfeiçoar não apenas os conhecimentos, mas as ações cotidianas, ao depurar a sensibilidade e dar testemunho de
que é possível mudar, é possível amenizar o orgulho, a vaidade. Relendo Nosso Lar,
agora com outro olhar, quanta emoção senti com as palavras de André Luiz, que
ficou oito anos no Umbral, período necessário “até que o médico da Terra, vaidoso,
se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos Céus”.
Feliz pela acolhida, sentindo-me novamente abrigada nesta Casa bendita, anotava
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entusiasticamente, o conteúdo e argumentos das aulas, das palestras, dos estudos, a ponto de vários companheiros perguntarem o que tanto eu escrevia. Em
uma dessas ocasiões, no final do ano de 2010, a espiritualidade me inspirou a organizar um histórico da Instituição, através das histórias de vida de seus pioneiros;
daqueles que ousaram dar início a esta Casa. Até o título do trabalho foi sugerido
por eles: MEMÓRIAS DO SEGUE A JESUS – HISTÓRIAS DE VIDAS. Inicialmente,
pensava fazer algo bem modesto, entrevistando apenas os mais antigos, aqueles
que participaram da Mocidade Espírita, como a querida professora dos cursos de
Educação Mediúnica, Therezinha Viotti, e colocando no site do NESJ, o resultado
do trabalho. No entanto, a responsável pelo setor de documentação, Rose Casagrande, vislumbrou neste projeto, a possibilidade de resgatar a história do NESJ,
justamente no momento em que precisávamos mudar de endereço físico e abraçar
uma nova etapa.
Em reunião com os integrantes da Diretoria de Eventos e Divulgação, nos dispusemos a organizar, em conjunto, este trabalho em livro, sob a coordenação de Rose
Casagrande. Conversamos sobre a necessidade de localizar esses companheiros e
colher seus depoimentos. E o projeto foi se desenhando; cada vez mais, surgindo
nomes importantes na história da nossa Instituição. Devido ao volume de trabalho,
convidamos Maria Lucia Melo, nossa colega, para colaborar conosco na localização
e entrevista de tais companheiros da “velha guarda”.
Nem todos foram localizados, alguns preferiram não se manifestar e os familiares
dos que já desencarnaram, algumas vezes, preferiram manter o silêncio. Todas as
decisões foram respeitadas. Mesmo assim, pedimos desculpas a quem julgue que
deveria estar aqui retratado, mas não está. Somos seres humanos e, portanto, sujei-
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tos a falhas. Esperamos, de coração, que estas sejam relevadas e que as memórias
do Segue a Jesus, através das histórias de vidas, auxiliem as gerações futuras a
compreender, valorizar, dar continuidade e ampliar a herança que receberam.
Após um ano e meio de trabalho,colocamos nossa singela contribuição nas mãos
dos leitores, compartilhando as seguintes recomendações: nada de lamentação,
nada de melindre e de acusação e sim, aproveitar o tempo precioso para construir
novos saberes e posturas de humildade e auxílio ao próximo, agradecendo a ajuda
e engrossando as fileiras dos trabalhadores da última hora, pois não importa o que
haja, Deus sempre estará ao nosso lado.
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Miguel Giubine
“Vem, vamos embora,
Que esperar não é fazer,
Quem sabe faz a hora,
Não espera acontecer”
Geraldo Vandré

N

o palco da vida, nossas atuações se mesclam com as de outros tantos artistas, que nada mais fazem do que a “arte de crescer”. Aquele
que é consciente de seu papel, avalia constantemente sua participação, enquanto alguns confiam somente na improvisação.

O medo sempre acompanha o artista que desconhece o humor da plateia. Também
teme o fracasso pelo esquecimento do texto, onde a falha de um, sempre desconcerta o outro que está inserido na mesma cena. Tudo pode acontecer durante a
apresentação. Existe um roteiro, porque sem ele o espetáculo não se completaria.
O roteiro dá as marcas, mas é elástico, suporta interferências dos atores ou dos expectadores. Apenas cobra ao final, o desfecho combinado. O ator compromissado
é livre até certo ponto. Sua criatividade lhe pertence, mas não pode fugir ao plano.
O que pode parecer uma facilidade - a liberdade de improvisação - mostra-se, porém, como um aguilhão, pois àquele que mesmo tendo ensaiado até a exaustão, há
a oportunidade da ação equivocada.
Então, vem a coragem como figurino essencial, pois, mesmo havendo má interpretação num dia, a próxima apresentação deve acontecer para superar as críticas da
véspera.
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Um eterno ensaio e atuação, onde o tempo é coadjuvante para se chegar ao êxito.
Saber aproveitá-lo e conduzi-lo é coisa que exige do ator, perseverança e clareza. O
tempo só é amigo de quem atua, quando este o valoriza, aprende a “fazer a hora”.
“Quem sabe faz a hora”, confia no roteiro, valoriza o autor. Não vai para o palco
sem o “plano” na cabeça. Sente-se parte do espetáculo, atuante... “não espera
acontecer”.

“ Nasci em Piracicaba em 07 de abril de 1900. Desde minha infância, até a idade de
quatorze anos, permaneci na religião de meus pais- católica romana. Dos quatorze
aos dezesseis, percebi que alguma coisa estava errada. Acreditava fervorosamente
em Deus como Pai nosso, mas comecei a ouvir com uma audição diferente, por inspiração. Tornei-me, assim, um observador. A convite de um amigo, fui para a igreja
batista e isso foi como uma ressurreição para uma nova vida, pois fiquei conhecendo a Bíblia, com o Novo Testamento de Jesus Cristo de Deus.
Em 1920, ainda como observador, em São Paulo, conheci uma nova seita com o
nome Doutrina dos Espíritos. Abriu-se uma nova curiosidade, estudando os fenômenos físicos e curas misteriosas, sem o uso de medicamentos materiais. Comecei
a ler a Bíblia e o Novo Testamento, molhando as páginas deste livro com lágrimas
de alegria, vendo a imagem de tudo, como se estivesse envolvido naquele ambiente
espiritual, descobrindo as verdades de Jesus na salvação da Humanidade.
De 1920 a 1924, continuei em observação, fazendo parte da diretoria do Centro
Espírita Virgem de Orléans, na Rua Júlio Conceição, 33, no Bairro do Bom Retiro,
em São Paulo. Em 1931, assumi a presidência do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Bairro da Lapa, o qual permaneceu sob minha direção por um período de

Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas |

23

oito anos. No decorrer deste tempo, fundei o Departamento Social e a Mocidade
Espírita da Lapa. A minha luta na evangelização das almas foi árdua e, com amor e
divulgação dos ensinos de Jesus, o Cristo de Deus, formei um grupo sincero, entre
os quais, o Sr. Paulo Alves Godói, que assumiu a direção do Centro.
Em 27 de março de 1939, fundei o Centro Espírita Segue a Jesus, na Rua dos
Limoeiros, 14, no Bairro da Casa Verde, o qual foi um grande sucesso espiritual,
passando por mais de sete anos de evangelização e harmonia. Os sócios fundadores que também assumiram a direção do Centro são os que se seguem: Miguel
Giubine, José Andrade Filho, Fortunato Braciolli, Eliza Calhanoni, Josefina Juliane,
Maria Rezende, Rosa Cardoso e Maria Pacheco.
Em princípios do mês de novembro de 1946, encontrei casualmente, com o Sr.
Alexandre Quatrocchi, que comentou a situação do Centro denominado Cultura
Espírita de Casa Verde, na Praça Centenário, 65. A Instituição passava por dificuldades financeiras, entrando já em decadência. O Sr. Quatrocchi dirigia o Centro na
qualidade de primeiro secretário, e o Sr. Lídio Moro era o tesoureiro.
Ele me convidou para dirigir e presidir o mesmo. Aconteceu que eu dirigia o C.E. Segue a Jesus no mesmo bairro, e não era justo dirigir duas entidades com a mesma
finalidade doutrinária, separadas uma da outra. Propus a ele a união dos dois Centros, o que foi aceito. Em 30 de dezembro de 1946, realizou-se a união do Centro
Espírita Segue a Jesus com o Centro de Cultura Espírita Caminho da Verdade, sem
perda dos nomes jurídicos de cada entidade.”

Observando as memórias escritas de próprio punho e entregues por sua neta, Elma
Giubine Braz, vi um homem que soube administrar o tempo em vez de contentar-se
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em vê-lo passar. Desenhou-se à minha frente, um Espírito consciente de seu papel,
fato esse comprovado pela propaganda que circulou, com o objetivo de angariar
fundos para aquisição de uma sede. Gamaliel, com seu conselho a Paulo de Tarso –
ainda como Saulo – foi a bandeira usada para demonstrar o que lhe ia ao peito – se
for da vontade de Deus...A certeza de que a obra não era “sua” e para “seu deleite”,
demonstra por si só, o caráter desse Ser que, à sua maneira, com energia e muita
clareza, materializou o projeto que vinha do Alto.
“Em nome do Senhor Jesus”, ele grafou. E, assim, não há mais dúvidas quanto à
escolha do nome desta Casa. Por Ele e para Ele, o Sr. Giubine envolveu outros corações abnegados para o compromisso, que também compreenderam que teriam
que lutar intimamente, a fim de auxiliarem as “almas aflitas”, como ele gostava de
se expressar.
As memórias trazem alegrias e dificuldades enfrentadas até a idade avançada. A
coragem de iniciar um empreendimento deste porte não o privilegiou com a falta das
decepções e contendas, no decorrer dos anos. Ele afirmou ter vivenciado sete anos
de harmonia, numa fase que mais me pareceu, de maturação espiritual. A partir daí,
vemos as lutas oriundas das próprias necessidades, tanto dele quanto daqueles
que aceitaram compor a equipe de encarnados do Segue a Jesus.
As dificuldades para manterem uma propriedade alugada, levaram à concretização
da sede. O terreno foi comprado, as paredes foram sendo erguidas com amor, porque somente o amor justifica o que ele escreveu sobre “o muito trabalho e pouco
cansaço”. “As almas aflitas” foram crescendo em número considerável, passando a
exigir novas e novas paredes.
Nos intervalos das construções físicas, as estruturas internas foram tomando corpo.
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Encontramos, por conta disto, vários conselhos do Sr. Giubine aos dirigentes, para
que se mantivessem fiéis a Jesus. Essa preocupação, com a essência do trabalho
no Núcleo, é facilmente percebida pelos estudos que chegaram ao meu conhecimento. Ele sempre partia do Evangelho, na elaboração de seus textos. Até mesmo
dos que buscavam explorar as potencialidades do Espírito, pois foi em Paulo de
Tarso, que ele entendeu como a mediunidade deveria ser exercitada.
O conhecimento da Boa Nova lhe dava sustentação para suportar os avanços, a
evolução natural dos trabalhos espirituais. Ele reclamou, sugeriu, apontou e soube
pedir desculpas quando errou. Há um relato que nos dá certa ideia de como, mesmo sendo difícil, ele optava por seguir o exemplo de Jesus. Foi em 1978, com a
idade avançada, pensando num trabalho de desobsessão, do qual seu sobrinho era
dirigente, que ele diz:

“Forcei-o injustamente a que tomasse uma resolução para melhoria do trabalho
de desobsessão, que vinha sendo realizado às sextas-feiras, à noite. O Sr. José
revoltou-se contra minha decisão, dizendo-me que ele não podia cortar pelo meio
as cabeças dos médiuns passistas e colocar os regulamentos nas memórias dos
mesmos. Concordei, pedindo desculpas pelo atrevimento e ofertando ajuda em
reunião de trabalhadores para solucionarmos os problemas existentes.”

São muitos os depoimentos, ao lado de estudos aprofundados do Evangelho, mostrando que foi somente com sua fé viva, que superou as dificuldades da idade que,
naturalmente, trazem temor às mudanças.
Seu contato com os Espíritos era singular. Era dado a desdobramentos, que de-
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nominava “êxtases”, já que via o próprio corpo inerte, vislumbrava lugares atípicos,
compostos de materiais difíceis de serem definidos, palestrava com Espíritos.
Contou sobre uma construção que possuía uma muralha de, aproximadamente,
cinquenta centímetros de espessura, sendo, no entanto, translúcida. Evidenciava
ao mesmo tempo, solidez e integração, pois se podia adivinhar o vulto que passava
pelo outro lado.
Suas descrições são simples, que envolvem contatos espirituais, principalmente em
momentos de conflito íntimo. As lembranças são nítidas. Foi muito auxiliado por este
processo, como podemos ver no relato que traz o sofrimento pelo qual passara,
vitimado por uma queda no quintal. Um ferimento grave no pé resistia ao tratamento
médico. Veio-lhe ao encontro, um Espírito que observou a ferida, questionou sobre
a medicação e lhe recomendou a mantivesse descoberta. A partir desse encontro,
teve início o seu restabelecimento.
Preferiu, no entanto, guardar estes momentos no papel, num colóquio silencioso
consigo mesmo. Tinha receios de ser alvo de críticas, como acontecera em uma
época de grandes dificuldades.

“No período de 1946 a 1948, surgiram algumas contendas entre alguns diretores.
Realizou-se uma assembleia geral ordinária, na qual fui reeleito presidente. Uma
guerra fria, no entanto, tornou-se perturbadora. Em 31 de dezembro de 1948, à
noite, em minha oração, pedi ao Senhor Jesus que me solucionasse o problema
que muito me amargurava. Às seis horas da manhã seguinte, fui tomado por um
êxtase no qual tive a visão a seguir: Encontrei-me de pé num palco, diante de uma
grande multidão de criaturas. O salão era tão vasto que eu não podia distinguir os
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fundos e nem as laterais. Era um leque humano aberto. Fiz minha defesa. Um militar,
semelhante ao nosso guarda-civil, levantou-se no auditório e disse publicamente –
Não concordo com vossa atitude. O arado está em suas mãos, siga para frente. A
assembleia dissolveu-se e eu voltei ao meu normal. Na verdade, digo que foi para
mim, uma grande surpresa, restaurando-me toda a energia e dando-me coragem
para prosseguir a luta na divulgação do Evangelho.”

O Sr. Giubine expõe que convocou uma reunião com toda a diretoria, e deu ciência
do fenômeno ocorrido. Nem todos o compreenderam ou aceitaram essa manifestação e, por isso, ele guardou na intimidade os outros momentos em que teve oportunidade de observar o lado espiritual.
Por detrás dessas contendas, estava a proposta da compra de um terreno para a
construção de uma sede própria, que podemos comprovar pelo apelo realizado em
novembro de 1948. Tendo convencido seus pares, o apelo surtiu efeito, permitindo
que tivesse início a Campanha da Sede Própria em outubro de 1949, com o resultado de um pequeno fundo monetário arrecadado. No dia 2 de julho de 1950, a nova
Casa à Rua Urandi, nº 65, foi inaugurada.
Sua obstinação, que lhe trouxera opositores, estava baseada na planificação do
Alto, a qual, se não tivesse sido realizada, talvez não estivéssemos aqui, relembrando a história. O despejo era inevitável, e, assim como quando encontrou com o
Sr. Quatrocchi “casualmente” em 1946, evitara a dissolução do Centro de Cultura
Espírita, ao bater pé firme pelo teto próprio, salvara, pela segunda vez, a mesma
entidade já unida ao Segue a Jesus.
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“Em 2 de julho de 1950, com a proteção dos Céus, há alguns dias antes de terminar o prazo jurídico sobre ameaça de despejo, realizou-se verdadeiro milagre – a
primeira sessão espírita na sede própria na rua Urandi, 65, com muita alegria entre
nós, encarnados. Uma mensagem espiritual nos brindou com muito entusiasmo,
trazendo do Alto a glória celestial, com vibrações evangelizadoras, fortalecendo em
cada um dos trabalhadores da última hora, a fé viva. Foi assim que este irmão, Miguel Giubine, juntamente com alguns membros da diretoria e sócios, conseguimos,
em nome do Senhor Jesus, erguer o Templo, para amenizar o sofrimento de todas
as almas aflitas que buscam a paz e saúde por nosso intermédio. Bom é deixar esclarecido que, os diretores que lutaram de braços dados com o presidente reeleito,
foram o Sr. João Vianna e seu saudoso pai José Miguel Vianna.”

Sua última anotação data de 22 de abril de 1986, exatos três anos após o desencarne de sua esposa Lucia Giubine:

“Esta mensagem recebi em 22/04/1986, no aniversário de desencarne de minha
companheira Lucia Giubine. Depois de sessenta anos de nossa vida conjugal, observei-me só. Sabendo que a morte não existe para o Espírito, pedi que a Lucia, se
fosse permitida por Deus, viesse me buscar nesse dia. A resposta veio no dia 22,
pela revelação do fenômeno visto por mim, Miguel Giubine.
Um aparelho flutuante, na semelhança de um barco sobre as águas, atravessou
uma ponte de madeira com aproximadamente vinte metros de comprimento. O
aparelho passou por sobre a mesma sem dificuldades.
A seguir eu passei até à metade da ponte, pedalando com uma bicicleta. Desse
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ponto não consegui mais passar. A dita ponte estava interrompida por causa do
piso quebrado e de uma tábua cruzando a passagem, sobrando pouco menos de
um metro de largura. Quando fui tentar passar pelo espaço estreito, veio também
com a mesma intenção, uma fila de homens carregando pesos monstruosos nos
ombros. Eram máquinas de ferro fundido e eu fiquei observando, sendo que cada
um carregava um peso diferente.
Vi em seguida um monte de roupas sujas numa mala. Apareceu também um burro
e eu montei sobre o mesmo. Eu sabia que tinha que carregar a mala de roupas e
minha companheira Lucia ajudou, colocando a mesma na garupa do animal. Ele saltou por duas vezes derrubando a mala. Chamei um garoto de quinze anos para ficar
no meu lugar, mas o animal saltou, dando coices, derrubando a mala e o garoto.
Finalizando a visão, eis a interpretação: a carga de ferro representa a vida fraudulenta do homem na Terra. Todos têm que carregar suas faltas. O pequeno espaço de
passagem na ponte é a porta estreita que fala o Evangelho. Os arrependidos têm
que esvaziar o volume de pecados para passar na porta estreita, através das reencarnações. A bicicleta e o homem na ponte interrompida representam a paciência,
porque é difícil manter o equilíbrio. O burro revoltado é a justiça que não admite
que um carregue o pecado do outro. Cada um é responsável pelos seus atos. O
aparelho flutuante sobre a ponte é o Espírito que cumpriu sua missão, que está sem
pecados e tem passagem livre. Ele vai para onde quer, nada interrompe sua viagem,
pois, tornou-se herdeiro da Terra.
Recebi a mensagem como advertência. Eu desejava passar para a vida espiritual
por causa da solidão e pedi que me viessem buscar. Deram-me como resposta que
os peregrinos carregando pesados fardos estavam sem reclamar. E eu, que só tinha

30 | Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas

uma mala de roupas sujas, estava com pressa. Que eu esperasse com paciência,
que o meu dia viria.”

Quase dois anos depois, em final de 1987, o Sr. Giubine fez sua passagem. Levando
em consideração o que representa o Segue a Jesus, mais de sete décadas depois
de sua fundação, posso afirmar que ele soube ler os projetos da Espiritualidade, não
tendo medo da apresentação no palco da vida.
Na última cena, sentado na poltrona e com o Evangelho nas mãos, cerrou os olhos,
deixando a nós outros, a responsabilidade da continuidade do espetáculo.

“Vem, vamos embora, que esperar não é fazer.”

Muito obrigada aos Mensageiros do Senhor!
Muito obrigada, Sr. Giubine!
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apelo
CENTRO ESPÍRITA UNIDOS
CAMINHO DA VERDADE E SEGUE A JESUS
Praça Centenário 65 - Casa Verde
São Paulo, novembro de 1948
=APELO AOS CORAÇÕES GENEROSOS=
Prezados Senhores, Amigos e companheiros
Deus vos ilumine com o Evangelho de Nosso Senhor
Jesus Cristo por esta estrada firme e segura
Este é o maior voto de paz e fraternidade para o bem da Humanidade
Senhores, a Diretoria desta Entidade deliberou, por necessidade, a
construção da sede própria, para atender o apelo de todos os que sofrem. Levounos a esta iniciativa o que se segue: Esta entidade está na eminência de ficar
privada de sua sede, que está sendo exigida pelo senhorio, assim sendo, como
única solução para continuar a tarefa de amparo aos que sofrem, deliberou construir
sua sede própria para cuja consecução necessita do amparo Moral e Material de
todos os que alimentam os nobres sentimentos da solidariedade cristã. Sendo esta
a causa que nos preocupa, ser-nos-á posto a baila a sentença de Gamaliel: Se esta
iniciativa é de fato pela vontade de Deus, espiritualmente já se acha construída em
nossos corações. Os fatos se realizarão. Mas se for unicamente para a grandeza do
homem e de seu orgulho, por si só ruirá porque é construída sobre areia e com ela
todos os seus edificadores perecerão.
IRMÃOS, Meditem... Investiguem e executem
COMISSÃO RESPONSÁVEL
Presidente.................................Miguel Giubine
I°. Tesoureiro.................................João Vianna
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1

2

3

4

1-Rose Casagrande / 2-Elma Giubine / 3-Maurício Braz / 4-Terezinha Alves

Casal Giubine
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Núcleo Espírita Segue a Jesus
décadas de 50 a 80

1

1-Dilma Viotti / 2-Romeu Viotti

1-Benedito Ambrósio

1

1

2

3
2

4

1-Rafael Rossi / 2-Claudio Biancardi /
3-José Miguel Viana / 4-Therezinha Viotti

1

1-Divaldo Franco / 2-Erailde Collino

2

Marilene Fiorini
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1

2

1-Carminha Silva / 2-Therezinha Viotti
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2

3
1
4

5

6

1-Helena Loesch / 2-Chico Collino / 3-Maria Antonieta /
4-Maria / 5-Therezinha Viotti / 6-Aberíades G. Loesch

1-Aberíades Gonçalves Loesch

1

2
3

1-Luiz Quirino / 2-Osvaldo Ribeiro / 3-Walter Mittelstaedt

1

2

3

1-Osvaldo Ribeiro / 2-Therezinha Viotti / 3-Francisco Latorraca
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2

1

1-Osvaldo Ribeiro / 2-Sebastião Certo
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Divaldo Franco no Segue a Jesus (Década de 80)
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2

1

1-Hermínia Húngaro / 2-Valda Lima

1
1

2

1-José Valim
4

1

2

3

5

1-Maria Antonieta / 2- Vilma Conde /
3-Walter Mittelstaedt / 4-Felício Camargo /
5-Benedito Ambrósio

1-Marilene Fiorini / 2-Celso Fiorini
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Erailde Capellaro Collino

S

er espírita não significa ser aquele que sabe ministrar o passe ou fazer
uma vibração, por exemplo. Ser espírita é conscientizar-se da Doutrina
com suas responsabilidades. É trabalhar com amor fraterno, dar tudo
de si mesmo.

Ser espírita faz parte de uma proposta, que alguém já nos fez “lá em cima” e que
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decidimos cumprir “aqui embaixo ”. Pois bem, eu decidi levar a cabo minha programação. Aprendi que os cursos nos dão a base do entendimento da existência do
Espírito, sua caminhada, as consequências de suas ações. Mas a prática, ou seja,
o trabalho, da forma que for, é o que realmente interessa. O trabalho é o que leva à
perseverança e vice-versa. A disciplina no caminho escolhido, é o que nos ajuda a
crescer espiritualmente. Tenho certeza de que todos os entraves que enfrentei não
passaram de testes, de um resgate.
Minha mãe era católica fervorosa e decidiu levar-me a um centro de umbanda,
quando senti meus primeiros sinais de mediunidade. Para ela, por haver imagens de
santos por lá, seria o local ideal para auxiliar-me. Eu recebia o tal “ benzimento ”, ou
seja, o passe. Não me fazia muito bem esse contato, no entanto.
Numa ocasião, ao receber o passe, o médium foi arremessado para trás. O Espírito
guia disse, que não era para eu ser mais levada lá, pois sentiam muita dificuldade de
se achegarem a mim, visto que eu parecia uma tocha viva. Mais tarde, meu sogro
que era clarividente, confirmou essa afirmação, dizendo que, quando eu me aproximava da casa dele, vinha em primeiro lugar um clarão.
E nada é por acaso, porque aos sete anos, eu vi um Espírito que, somente anos
depois, vim a saber, pela mediunidade de meu marido, ser o seu tio de nome Luiz.
Jovem, por intermédio de meu sogro, João Collino, comecei a frequentar a União
Federativa Espírita Paulista, em 1942. Liguei-me à parte social. Depois, no Centro
Espírita Unido Caminho da Verdade e Segue a Jesus, ainda na Praça Centenário, eu
também passei a ajudar. Após os trabalhos do Centro, íamos o Sr. Caetano Mero
(presidente da União Federativa Espírita Paulista), meu sogro, João Collino, meu
marido Francisco Collino e eu, à casa do Dr. César Castiglione Junior – um benfeitor,
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buscá-lo, para realizarmos nossas visitas às pessoas doentes. Cheguei a fundar um
centro em 1950, com o nome Grupo Espírita André Luiz, na garagem de uma amiga.
Porém, quando ela se mudou para Brasília, continuei no Segue a Jesus.
O presidente do Nesj era o Sr. Giubine, e tínhamos a Vilma Conde dirigindo a Evangelização, sendo participante da Mocidade Espírita. A Mocidade era bem ativa. Promoviam quermesses, quadrilhas, festas, reuniões, bailes, para auxiliar na construção da sede na Rua Urandi. Participavam de visitas a outros grupos de Mocidades.
Confeccionavam brindes para serem rifados, a fim de arrecadarem fundos para a
confecção dos enxovais de bebês. Meu marido, Francisco Collino, dava muita sustentação aos trabalhos da Mocidade.
No Nesj, acabei por implantar, às terças-feiras, um trabalho de costura, que depois,
passou a ser dirigido pela Therezinha Viottti. Por ocasião das eleições, um vereador
de Campinas, Feres Salim, em troca de votos, doaria uma máquina de costura.
Muito batalhou a Mocidade, e a máquina nos foi útil. Tive a oportunidade de ajudar
no Segue a Jesus, desde a época de sua união com o Caminho da Verdade, na
Praça Centenário. Quando a turma da Mocidade se uniu, para aumentar a sede, de
modo a acomodá-los, o Chico Collino comandou a turma, que tinha boa-vontade
de sobra. Em dia de mutirão, eu fazia a macarronada e assim, a primeira ampliação
aconteceu.
Foi uma fase muito boa, onde tivemos a oportunidade de receber muitos palestrantes notáveis, como o Divaldo Franco, Dra. Marlene Nobre, Herculano Pires, Dr.
Hernani Guimarães Andrade, Dr. Ary Lex, Paulo de Oliva Filho, Sr. Joaquim, Jorge
Rizzini, Iracema Sapucaia, dentre outros. Privilégio maior tivemos, meu marido e eu,
em recebermos esses confrades em nossa casa, após os trabalhos, para oferecer-
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lhes um café e desfrutarmos de uma conversa mais íntima.
O tempo passa e as fases também, todavia, o nosso compromisso com o trabalho
tem que continuar, independente do lugar ou o modo de fazê-lo. Hoje, participo das
atividades do Centro Espírita do Dr. Calvo. Enquanto houver saúde, a disciplina deve
nos conduzir no papel que devemos representar, em nome da Doutrina dos Espíritos.
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Viagens dos Colaboradores do Segue
a Jesus para Aguaí e Uberaba

Viagem à Aguaí

3

2
4

5

1

1-Dra. Marlene Nobre / 2-Rafael Rossi / 3-Chico Collino / 4-Nympho Correa / 5-Chico Xavier (Viagem a Uberaba)
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1
2

1-Deoceciano Bertasi / 2-Dr. Alberto Calvo
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4
2

3

1

1-Rafael Rossi / 2-João Collino / 3- Aberíades Loesch / 4-Chico Collino / 5-Roberto Viotti
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1

3

2

4

5

1-Maria Lucia Collino / 2-Aberíades Loesch / 3-Erailde Collino / 4- Roberto Viotti / 5- Rafael Rossi

1

2

3

1-Waldo Vieira / 2-Rafael Rossi / 3-Aberíades Loesch
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Romeu Viotti

D

uas coisas aconteceram na minha vida, quando ainda era muito jovem,
a ponto de direcioná-la para o lado bom. Tendo vários irmãos, numa
época de poucas facilidades, eu fico imaginando qual teria sido meu
destino, sem os presentes que ganhei. Um deles foi ter a oportunidade

de trabalhar em um Banco, o que me proporcionou uma visão mais responsável
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diante da vida. O outro presente, diria precioso, foi ter me vinculado à Mocidade
Espírita do Segue a Jesus. Parece-me que os Amigos trabalharam para que eu
tivesse sempre um ambiente sadio para estar, numa idade em que ainda somos
muito vulneráveis.
Com mãe espírita, Laurinda Viotti, ligada ao Segue a Jesus, eu vim para cá, em
1953. Ingressei na Mocidade Humberto de Campos, que fazia parte do nosso Núcleo. Tínhamos atividades voltadas para o estudo, aos domingos de manhã, sob a
coordenação de Vilma Conde. Recordo também da presença de suas irmãs, Déa e
Nilza Conde, além de Ana Gumieiro e minha irmã, Cecília Viotti.
Em 1955, nossa Mocidade mais a Mocidade do Núcleo Os Mensageiros, da Rua
Mangaratú, e da União e Fraternidade, da Rua Águas Virtuosas, formamos a União
da Mocidade Espírita da Casa Verde. Após essa união, as tarefas cresceram, se
diversificaram. Além do estudo, passamos a colocar a mão na massa, literalmente.
Às terças-feiras, o Sr. Benedito Ambrósio era quem nos orientava. Fazíamos uma
reunião de duas horas, tendo uma apresentação artística como abertura. Era comum a declamação de versos. Seguiam-se uns quinze minutos de comentário
evangélico, onde a Dilma ( hoje, minha esposa ) tinha grande facilidade de participar.
Depois, o Sr. Ambrósio trabalhava a aula com base em algumas perguntas de O Livro dos Espíritos, pré-determinadas na semana anterior, para que pudéssemos nos
preparar para o entendimento. No final, o jornal promovido pelo Walter Mittelstaedt,
sempre nos trazia assuntos referentes à Mocidade.
Nos finais de semana, a aula era prática. Engajados na Campanha da Fraternidade Auta de Souza, distribuíamos os informativos numa semana, para voltarmos na
seguinte, a fim de recolhermos os alimentos. Havia toda uma organização, uma
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programação. Cobríamos uma área que ia da ponte da Casa Verde, até os limites
com o Bairro do Imirim. No decorrer de um ano, conseguíamos alcançar todo esse
traçado. Éramos conhecidos já por esta população que confiava no trabalho sério
que fazíamos, embora fôssemos muito jovens. Aliás, talvez essa juventude representasse até mesmo um fator positivo para cativarmos essa confiança.
Com a união das três mocidades o número de jovens elevou-se e fazíamos então,
uma espécie de plantão de divisão de tarefas, pois não bastava apenas arrecadar
os alimentos, era necessário também, separar e embalar.
Era uma época de muita simplicidade. Ninguém possuía carro, porém, sempre aparecia uma alma nobre para nos ajudar no dia do carreto. Com o tempo, o Walter
comprou um veículo, o que nos facilitou a empreitada.
Como entidade, éramos algo à parte, embora tenhamos nascido dentro de Núcleos
Espíritas. Não tínhamos, a princípio, um teto definido. No começo, as atividades da
União, como enxoval dos bebês, separação de alimentos, roupas, remédios, além
de pequenas preleções evangélicas para os representantes de cinquenta famílias
assistidas, eram realizadas à Rua Mangaratú. Como o Núcleo de lá era bem pequeno, começou a ficar complicado, pela falta de espaço. Depois, obtivemos autorização para usarmos o espaço da Rua Urandi, que era relativamente maior.
Todo esse trabalho realizado pela Mocidade, derivou do ideal do Sr. José Gonçalves
Pereira. A Mocidade da FEESP promovia a chamada “concentração anual”, das
Mocidades do Estado de São Paulo. Permitia-se a presença de três representantes
de cada uma mas, por algum motivo, nós íamos, em peso, aonde fosse. Chegamos a lotar um ônibus, numa oportunidade. Fomos para Franca, Ribeirão Preto,
Brasília, Penápolis. Eram alguns dias de atividade intensa. A Campanha Auta de
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Souza abrangia, nesses casos, a cidade inteira. Tudo era determinado pelo pessoal da Federação. Como não conhecíamos as regiões, cada grupo ganhava como
membro, um jovem do local. Saíamos numa manhã para fazermos a distribuição da
propaganda, e retornávamos na manhã seguinte, para a devida arrecadação. De
tarde, estudávamos O Livro dos Espíritos e O Evangelho Segundo o Espiritismo,
promovendo debates. De noite, éramos brindados com palestras. O último dia era
coroado com um piquenique. No ano em que a Concentração se deu na nossa
cidade, a despedida foi no Horto Florestal.
A organização é coisa para se lembrar com carinho, pois até mesmo as acomodações eram previstas pelos responsáveis, sendo que as moças sempre ficavam em
“casas de família”.
É difícil descrever o que foi essa Mocidade, e o impacto que ela teve na minha vida.
Infelizmente, foi uma fase que passou. Nós fomos amadurecendo, casando, tendo
filhos, assumindo compromissos, e não recebemos aqueles que poderiam dar continuidade. Os jovens do final da década de 60, início da 70, foram envolvidos pela
onda dos Beatles e do Rock, e não se interessaram por este trabalho.
Mais tarde, as irmãs De Paulo ( Marta e Márcia ) iniciaram atividades com as crianças
e jovens e estão aí, até hoje, firmes nesse propósito. A juventude precisa ser abraçada pelo Evangelho, para ter maiores chances de aproveitamento da vida.
Como eu disse antes, a oportunidade de ter vivenciado essa fase, serviu-me como
base de sustentação. Um privilégio, eu diria, porque é muito triste ver aqueles que
se perderam, por falta de exemplos dignificantes. Só tenho a agradecer, além das
saudades.
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Campanha Auta de Souza e U.M.E.C.V.

Mocidade de Campinas junto à Mocidade de Casa Verde
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Rubens de Almeida / Vilma Conde / Walter Mittelstaedt
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Encerramento das atividades da UMECV. Passagem do patrimônio para o Segue a Jesus
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Therezinha de Jesus Viotti da Silva

N

inguém me incentivou a ser espírita. Devo ter trazido essa disposição
do passado. Mesmo com minha mãe atuando na Doutrina, já muito
jovem, me liguei à Igreja São João Evangelista, sendo atuante no movimento da juventude de lá.

No entanto, foi só assistir, por curiosidade, uma sessão no Segue a Jesus, que os
laços com a espiritualidade se fizeram presentes.
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Como era adolescente, tinha dezesseis anos, naturalmente, encontrei outros jovens
que participavam da Mocidade do Segue a Jesus, como o Celso Fiorini, Marilene
Fiorini, Vilma Conde, Ruben Felício, Rafael Rossi, Hélio Hungaro, Romeu Viotti, Hermínia Hungaro, Henrique Saz, Walter Mittelstaedt, Vera Fiorini, entre outros. Mais tarde, sob a direção do Sr. Nympho Corrêa, unimo-nos a outras Mocidades, iniciando
o trabalho na Campanha da Fraternidade Auta de Souza.
Além dos compromissos oriundos da Campanha, ajudei muito no corte de cabelos
dos assistidos da Casa Verde.
Tínhamos um poço no quintal, coisa comum, que nos serviu mais tarde, para guardar em definitivo, os cabelos cortados. Era uma tarefa simples, de gente simples,
para gente simples, mas, que encerra uma essência elevada – o interesse pelo
próximo. Foi uma das maneiras que encontramos de fazer na prática, o que aprendemos com o Evangelho. Trabalho deveras importante, na medida em que só se
realizava, porque nos esforçávamos em exercitar a humildade. Era a vivência de
uma lição muito apropriada para nós, jovens.
O aprendizado da Doutrina eu realizei no Nesj, na Feesp, e também na Aliança
Espírita. O estudo constante é o que mantém minha fé viva, buscando superar as
dificuldades, fugindo dos julgamentos.
Vi muitas mudanças nesses anos, e participar das mesmas, me fez enxergar que
cada um deve fazer sua parte.
Como muito recebi em sustentação, vi-me também com interesse em ensinar, no
desejo natural de retribuir. Participei da primeira turma do Curso de Aprendizes do
Evangelho, podendo com isso, colaborar depois nas aulas e comentários evangélicos. Estive sempre pronta aos desafios da administração de uma Casa Espírita, não
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me furtando ao apoio, como vice-presidente, à gestão do senhor Osvaldo. Assim,
assumi a presidência por duas vezes, sempre auxiliada por companheiros de gabarito, que me ajudaram a sustentar e introduzir novas tarefas, como por exemplo, o
estudo que antecede as assistências espirituais.
Tudo o que aprendi e a experiência alcançada dentro do Nesj, me capacitaram a
auxiliar também, outras Casas, como a Luz Divina, no Itaim, onde tive a felicidade
de implantar o Curso de Passes e a Assistência de Desobsessão.
A vida me ensinou que todo espírita tem que ser perseverante, trabalhar e estudar,
para vencer a tentação de se contentar apenas com o rótulo. Um fator que considero essencial para o nosso equilíbrio, é a prática do Evangelho no Lar, que, desde o
início de minha atuação como espírita, realizo. Sem as bases de Jesus é fácil a gente
se perder. A luta é árdua, mas a recompensa existe. Sinto-me feliz por ter criado
minha família sob o teto do Segue a Jesus.
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Laurinda Dantas Viotti

1

1-Laurinda Viotti

O

chamamento de minha mãe Laurinda, para a Doutrina, foi bem antes
de sua chegada ao Nesj. Muito jovem ainda, casada, com filhos,
passou por fase muito difícil. Dores de cabeça enlouquecedoras lhe
desanimavam, perante as obrigações de mãe. Era complicado aliar

este sofrimento à natureza das crianças.
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A saúde retornou por intervenção dos Espíritos. Sua avó materna que era médium
de cura, levou-a ao Centro do Sr. Gastão, no bairro de Santa Terezinha, próximo ao
campo santo do Chora Menino. O tratamento com passes espirituais surtiu o efeito
desejado e, desde então, minha mãe assumiu a tarefa de colaborar com o plano
espiritual, educando sua mediunidade que, certamente em desequilíbrio, causara as
dores insuportáveis.
Ela também frequentou o Centro do Sr. Brás, um médium de efeitos físicos, muito
conhecido, numa época em que essa mediunidade era importante para o convencimento da existência dos Espíritos.
Já curada, minha mãe assumiu compromissos com a mediunidade, num Centro
que se localizava na antiga Rua Inhaúma – Centro Espírita do Sr. Janson Galemberg.
De lá, ela veio para o Centro Espírita Caminho da Verdade que, se localizava na
Praça Centenário e que, mais tarde, se uniu ao Segue a Jesus.
Colaborou como médium de psicofonia, nas aplicações de passes, na assistência
social e até mesmo em diretoria. Esteve ativa até os noventa anos e,com certeza,
está na recordação de muitos companheiros da época. Pela vidência, às vezes, é
vista nas assistências, demonstrando que, quando o trabalho é realizado com amor,
angaria, do outro lado, oportunidades de continuar servindo à causa do Cristo.
Therezinha Viotti da Silva
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Dilma Viotti

M

eu conhecimento da Doutrina não ocorreu no Segue a Jesus, mas
a opção, sim. Explico. Estudei em colégio espírita em Franca – Educandário Pestalozzi, mesmo assim, não optei pelo Espiritismo. Fui
católica de frequentar a missa das seis horas da manhã. Não deixei

de fazer também uma experiência no protestantismo, mas o envolvimento com o
Romeu Viotti, modificou meus passos.
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Quando nos conhecemos, eu tinha quatorze anos e ele me trazia à Casa, nas reuniões mediúnicas. Acostumada a ficar na assistência, um dia fui convidada pelo
dirigente a sentar à mesa. Isso significa que ele viu, ou deduziu por algum motivo,
que eu tinha mediunidade capaz de ser aproveitada nesse trabalho.
A sensação da “cabeça que crescia”, que atordoava com a aproximação dos Espíritos, me fez optar pelas reuniões da Mocidade. Lá, eu me encontrei com a explanação da parte evangélica, que me foi útil inclusive, na parte profissional, auxiliandome na carreira de professora primária, durante trinta anos de dedicação.
O curso de Educação Mediúnica foi implantado na Casa e, já com os filhos maiores, pude me dedicar à essa preparação da tarefa fenomênica. O problema é que
eu sempre fui muito cuidadosa com a questão dos Espíritos. Estudei, estudei, mas
demorei a confiar piamente na existência deles. Parece brincadeira, não é mesmo?
Mas, talvez, seja uma precaução para não reincidir em erros que marcaram o passado distante.
Em 1978, eu comecei a dar aulas no Nesj, junto ao Paulo Bartolo e, em outubro do
mesmo ano, meu sobrinho faleceu. Passado um tempo, recebi mensagens do seu
Amigo Espiritual e mais tarde, dele mesmo. Isso me veio como prova, e aconteceu
porque eu vou muito pela razão, e não porque não tivesse conhecimento. Leio de
tudo, não me atenho somente à Doutrina, pois é preciso abrir a mente. E sempre li.
Com oito anos, escondida da minha irmã, que dizia que eu não estava preparada
para assimilar o livro A Vingança do Judeu, o li pela primeira vez. Claro que eu não o
compreendi de pronto, mas tive mais duas oportunidades de mergulhar nesse livro,
que eu considero o mais lindo.
Cheguei a trabalhar com a Dora Padovani na psicografia e, hoje, sou mais requisita-
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da para a mediunidade de incorporação. Porém, o que eu gosto é da oportunidade
de estudo que temos, antes das assistências. O estudo é a sustentação. É o que
nos permite trocar ideias com os companheiros, avaliar a Doutrina pela visão de
cada um, sempre em busca de um consenso, aprendendo e ensinando. O conhecimento da vida espiritual nós dá consolo e sentido à vida.
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João Paulino da Silva

1

2

1-João Paulino / 2-Luigi Venutti

J

á nasci em família espírita, onde minha avó possuía um Centro bem organizado, cujo registro de atas, feito por meu pai, existe até hoje.
O Nesj eu conheci por intermédio da Therezinha Viotti. Eu a vi pela primeira vez num clube de ginástica e, porque me interessei, lhe questionei

sobre suas bases religiosas. Que sorte a minha ela ter respondido ser espírita! Não
deixei para menos, marcando logo o primeiro encontro na Federação de São Paulo.
Como veem, nossas vidas estavam cruzadas com a dos Espíritos, em obrigações a
que iríamos nos dedicar nos anos seguintes.
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Logo em 1952, começamos a namorar e naturalmente passei a frequentar a Mocidade do Segue a Jesus, da qual ela também fazia parte. Em 1954, nos casamos
em cerimônia civil. Tivemos a felicidade de recebermos como presente, uma comemoração espiritual de nosso enlace. O Sr. Giubine, que era presidente nesta data,
ofertou-nos um exemplar do Novo Testamento com uma dedicatória, que Therezinha e eu guardamos com carinho. Imaginem tudo isso dentro do Segue a Jesus.
Foi uma alegria estarmos junto de familiares e amigos, todos vibrando pelo nosso
recomeço, aliás, recomeço que tinha tudo para dar certo. Amigos de lá e de cá nos
sustentando. Não há melhor maneira de se construir um casamento sólido.
Foi no Nesj que selamos nossos compromissos como marido e mulher, como pais e
foi aqui que nos dedicamos às tarefas mais diversas, sempre em busca de minimizar
a ignorância do conhecimento espiritual, que tanto sofrimento causa.
De minha parte aprendi a abraçar o trabalho, fosse qual fosse. Na administração
dos passes ou na administração da Casa, sempre me dediquei com afinco, em
agradecimento a que tudo recebi.
Uma das grandes lições que tiramos da vida, quando ela nos permite vivenciá-la por
tão longo tempo a uma causa, é que as mudanças fazem parte da estruturação dos
projetos da Espiritualidade Maior. À época em que os cursos foram implantados em
nossa Casa, muitos companheiros de jornada resolveram se afastar, pela dificuldade de assimilarem as modificações que resultaram nas escolas e na padronização
de passes. Eu entendo que é necessário um esforço para enxergarmos as constantes adaptações naturais do processo de amadurecimento das tarefas e, de minha
parte, procurei seguir o rumo da evolução, acreditando que nada iria à frente sem a
validade dos Amigos Espirituais.
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Uma dedicação que muito me é recompensadora é a participação no Coral do
Segue a Jesus. Nosso grupo participa de encontro de corais e realiza uma visita
mensal em asilos, orfanatos ou instituições de benemerência como as Casas André
Luiz, Casa Transitória, Fundação Casa. Essas experiências são únicas e trazem a
sabedoria de quem busca aliar o “amor ao próximo” à alegria de cantar. Recebemos
mais do que damos à medida que os idosos interagem conosco e observamos o
trabalho em benefício dos jovens internos, por exemplo.
Nesses anos de jornada no Segue a Jesus, eu vi homens construindo literalmente
um prédio, mulheres preparando o farnel aos construtores, participei do esforço
comum e agora estou vendo nova mudança. Nada acontece ao acaso. Aqui aprendi muito e vou continuar aprendendo, aproveitando bem o tempo. Quanto mais
se aprende, mais de descortina o que se tem a aprender. É como uma escadaria,
degrau a degrau...
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Coral em Ação
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Diógenes de Paula Lima

A

ssisti a primeira reunião espírita aos seis anos de idade, mas foi no
Segue a Jesus, já moço, que comecei a participar no movimento do
Espiritismo, através da Mocidade Espírita. Foi a Valda ( que depois
se tornou minha esposa ), quem me trouxe para cá, quando passei a

sentir sinais de mediunidade. Vinha do bairro da Ponte Pequena, onde morava, para
participar das palestras. Pelo que me recordo, era na década de 50 que, além das
reuniões públicas, havia outra fechada, que conheci de nome, constituída de doze
membros apenas. Esses colaboradores procuravam auxiliar os Espíritos envolvidos
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com a Segunda Guerra e também ajudar os trabalhadores da Casa.
Vejamos o que posso puxar da memória para ficar guardado aí. O Aberíades Gonçalves foi uma pessoa excepcional. Foi ele quem comprou, em primeiro lugar, a ideia
de construir um galpão para ser usado como depósito, ao lado da casa que existia.
Nós angariávamos muitos alimentos e precisávamos de espaço. Podemos dizer que
a Mocidade inaugurou a assistência social, por conta da influência do Sr. Nympho
Corrêa e seu trabalho na Federação, com a Campanha da Fraternidade Auta de
Souza. Como o nosso trabalho foi tomando vulto, automaticamente o tal do espaço
é que passou a ser um problema. Porém, não foi desta vez que que o sonho de
expansão do Nesj aconteceu. Nesse primeiro momento, uma vizinha moveu uma
ação contra o Núcleo. Só mais tarde é que aquela área triangular que completava o
terreno foi adquirida.
Gostaria de contar que fiquei como caseiro do Nesj por um bom tempo, quando
nos vimos obrigados a sair da casa que ocupávamos, Valda e eu, em decorrência
do pedido feito pelo proprietário. Sem saber como me arranjar e conversando com
o Walter França, este me disse que o barracão situado aos fundos do terreno seria
uma solução. Não propriamente o barracão, que necessitava ser derrubado tal a
condição precária, mas o local que se mostrava ideal para a construção de uma
pequena casa. E foi o que fizemos.
As lembranças são muito boas, de um tempo em que nos desdobrávamos em
várias especialidades para atendermos as necessidades do Segue a Jesus. Até
mesmo “cabeleireiros”, profissionais ou não, nos tornamos por conta dos assistidos.
Assim é que a história conta que fui caseiro e também tesoureiro, mas acima de
tudo, fomos todos servidores em todas as vezes que fomos chamados.
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Celso Vicente Fiorini

E

stou com setenta anos, mas senti os primeiros sinais precursores da
mediunidade, ainda no período da infância. Eram sinais do fenômeno da
lucidez, denominado “ intuição ”. Trata-se da mediunidade dos chamados médiuns conscientes, característica dos expositores e plantonistas,

tarefas que desempenhei a vida toda, e continuo a desempenhar.
Como a mediunidade de intuição perturba muito o médium, pois ele recebe pensamentos e sugestões inferiores, aos dez anos, minha progenitora levou-me ao Nesj,
para ser tratado em um trabalho característico das antigas casas espíritas. Esse
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trabalho era dirigido por D. Maria Resende e nele, eu tomei passes transmitidos pelos Espíritos que incorporavam nos médiuns e conversavam com os assistidos, os
quais me proporcionaram alívio imediato e bem estar.
Aos dezesseis anos, ingressei na União das Mocidades Espíritas da Casa Verde –
U.M.E.C.V., que utilizava a sede da Rua Urandi, 65, para as reuniões de estudo, bem
como para as atividades da Campanha da Fraternidade Auta de Souza, ligadas à
arrecadação de alimentos e roupas para as famílias que a Mocidade assistia.
Devo ressaltar que a União das Mocidades foi um dos movimentos mais respeitados
e conhecidos no bairro da Casa Verde e adjacências, sendo que, aos domingos pela
manhã, chegava a colocar mais de trinta jovens nas ruas, quando iam pedir os donativos ao mesmo tempo que prestavam orientações, pela palavra, aos moradores,
com distribuição de mensagens.
Iniciei o curso denominado Escola de Médiuns em 1974, no Núcleo Espírita Coração
de Jesus, na Casa Verde Alta. Núcleo esse, que tomava os expositores do Nesj,
tendo sido meu primeiro expositor, o Sr. Ricardo Cruãnes. No ano seguinte, vim com
minha família para esta Instituição, onde terminei o curso, em 1976.
Em 1979, houve um marco na minha carreira doutrinária. O companheiro David de
Paulo convidou-me para o curso de Formação de Entrevistadores ( Plantonistas ),
que ele e outros colegas já haviam recém iniciado na FEESP. Esse convite foi como
um estalo em todo meu ser, pois, através de intuição que me é peculiar, entendi
o porquê de eu ser dotado das faculdades de muito questionar e de esclarecer
àqueles que me procuravam. Fizemos o referido curso em dois anos e, assim que o
concluímos, a companheira Therezinha Viotti, então como diretora, pediu para que
eu transmitisse o aprendizado aos trabalhadores da Casa.
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Iniciei, portanto, a tarefa de expositor do Curso de Formação de Plantonistas, para o
qual fui convidado a trabalhar na FEESP, a partir de 1984, colaborando com o diretor
do Departamento Federativo de lá, o Sr. Carlos Eduardo. Com a sua direção, passei
a dar o curso nas Casas Federadas, além de manter as turmas na própria FEESP.
Foi através dessa tarefa, que conheci inúmeras Casas Espíritas na grande São Paulo
e interior. Sobre esse assunto, indico um texto de minha autoria – Curso de Formação de Entrevistadores para as Casas Espíritas – com quarenta páginas, criado para
dar suporte aos estudantes, mas que também é um subsídio aos colaboradores da
assistência Plantão, e que transita nas mãos da maioria dos plantonistas do Segue a
Jesus. Calculo ter colaborado na formação de, aproximadamente, trezentos trabalhadores na nossa Casa. Porém, para cada turma que concluiu o curso, eu adverti,
com tristeza, que nem 5% abraçam tão nobre tarefa de erguer o irmão pela palavra.
Como já me referi, iniciei no Nesj como passista em 1976, passando logo a trabalhar
também, nas escolas, como expositor. Naquela época, os médiuns trabalhadores
dos passes abasteciam-se de energia, fazendo a captação da mesma, para veicular
aos seus centros de força, antes de receberem os assistidos. Essa prática durou
apenas alguns anos. Sempre fui muito místico e buscador. Interesso-me pelas verdades cósmicas. Acompanhei por muitos anos, um médium de cura, que conheci
na Federação e, com isso, obtive o maior curso de Espiritismo prático que uma
pessoa pode ter, tendo presenciado curas as mais variadas. Esse médium, hoje
desencarnado, ainda é lembrado com carinho por muitos companheiros do Segue
a Jesus.
Como sempre sugeri nas casas espíritas por onde passei, quer trabalhando, quer
ministrando cursos, a sustentação de uma Casa depende do equilíbrio e do elevado

Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas |

81

padrão da área de assistência espiritual. Esta área estando bem, o resto da Casa
vai bem. Tal dirigente não pode exercer funções burocráticas, políticas e, principalmente, administrativo-financeira.
A câmara de passes constitui-se num lugar sagrado. Nela, não se pode tratar de
assuntos políticos da Casa, assuntos profanos, venda de rifas etc.
Quanto ao Segue a Jesus, tenho notado ultimamente, que os passes estão num elevado grau de equilíbrio, o que muito me alegra, pois encaminho muitos para o mesmo.
Nas minhas recordações desses anos de envolvimento com o trabalho espiritual,
quero destacar um fato que me ocorreu no inverno de 1958, quando eu participava
da campanha do agasalho, na Rua Jaraguá, junto à Mocidade. Fui atendido por
uma moça, em um apartamento, que me pediu muitos esclarecimentos sobre problemas que vivenciava. Eu auxiliei segundo meus conhecimentos de jovem. Ela me
informou que morava ali com os donos da casa, dos quais não era parente, mas que
a tratavam muito bem, e me passou uma impressão muito boa.
Na sexta-feira seguinte, quando voltamos ao setor, para o trabalho que designávamos “ arrecadação ”, fiz questão de passar no mesmo apartamento para saber da
jovem e quem sabe, falar com a família que lá residia sobre o ocorrido, visto que eles
não estavam em casa da outra feita. Qual não foi minha surpresa, ao ser recebido
por uma simpática senhora, que me afirmou que desconhecia a existência da tal jovem, e que ninguém fora da família, ali morava. Eu participei o fato à velha guarda da
Mocidade - Sr. David de Paulo e Sr. Benedito Ambrósio, os quais me esclareceram
que eu poderia ter conversado com uma entidade, coisa que eu já havia suposto.
Mais uma prova de que, quando colocamos a nossa boa-vontade junto à Espiritualidade, a oportunidade de ajudar aparece.
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Theófanes de Faria

E

u fui católico, de família fervorosa, quando, com vinte anos, vim para a
Capital do Estado e recebi de presente, um exemplar de O Livro dos
Espíritos. A partir daí, passei a frequentar as reuniões e cursos da Federação da nossa cidade.

Quando meu segundo filho nasceu, em 1961, com várias complicações decorrentes
de um parto difícil, um grupo de colaboradores do Segue a Jesus veio visitar-nos
e aplicar o passe. Embora infectado com o bacilo de Koch, ele acabou se recuperando, e eu aceitei o convite de minha cunhada, Elaine Húngaro, para conhecer a
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Casa. Acabei me afeiçoando e me dedicando ao trabalho. Lembro-me de ter participado das reuniões da Fraternidade dos Doze Discípulos, um trabalho interno de
desobsessão. Também auxiliei na assistência P1P2, que consistia em passes para
o equilíbrio do corpo e do Espírito.
São doces as recordações dessa época, e muito felizes ficamos, Elza e eu, por
termos sido lembrados por vocês. O trabalho na seara de Jesus completava o meu
dia, que saía do Largo do Japonês, direto pra lá. Preciso frisar que, graças à minha
esposa Elza, pude me dedicar também à parte de administração do Núcleo. Cheguei a ser vice-presidente junto ao Hélio Húngaro, procurador, na gestão do Walter
França e segundo secretário, com o Osvaldo Ribeiro.
Olha, a mediunidade que carrego é a de doação e digo isso, por conta dos meus
amigos. Eles me diziam que quando eu ministrava o passe, uma luz clara me envolvia. Eu também sentia uma força interior a me animar na conversa com os Espíritos,
nas tarefas de desobsessão. Sempre o fiz com amor. Era um trabalho dignificante
para mim.
Hoje, com a idade bem avançada, não me sinto mais em condições de me deslocar
como antes, porém, não parei no tempo. Continuo trabalhando na minha alfaiataria,
fazendo pequenos consertos, para me manter vivo. Ao meu lado, fica o tempo todo,
um rádio ligado na Rádio Boa Nova. Por mais que a gente estude, nunca aprende
o suficiente. Precisamos estar atentos às novas aquisições.
Mantenho minha sustentação através do Evangelho no Lar, agradecendo esses cinquenta e quatro anos de união com Elza, onde pudemos exemplificar o que aprendemos no Núcleo – paciência, tolerância e humildade.
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Dirceu de Oliveira

O

que a Doutrina representa em minha vida?
Vou tentar resumi-la para que você compreenda a relação entre uma
coisa e outra. Eu diria mesmo, que Deus fez um acordo comigo. Ele
me daria a oportunidade de nascer em uma família simplória e ao

mesmo tempo de bases morais sólidas, uma instrução privilegiada e o compromisso de dirigir um Núcleo Espírita, em troca, é claro, das oportunidades de aprendizado necessárias para a minha evolução.
Mas, lhe confesso que eu sou um tanto teimoso. A família, eu aceitei de bom gra-
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do, mas quanto à instrução e à Doutrina Espírita, demorou a “cair a ficha” sobre o
quanto elas eram importantes.
Começo a lhe falar de meus pais – Preciosa e Roque de Oliveira, que possuíam
um padrão de moral que, graças aos céus, eu consegui compreender e assimilar.
A família me ensinou que honestidade não era uma virtude da sociedade, mas sim
do Ser espiritual e que, por isso, tinha que ser natural. Os direitos do outro eram
sagrados e o que não nos pertencia, não devia ser tomado, sequer em pensamento.
Eram cristãos, no termo restrito da palavra e também espíritas, se é que podemos
separar uma coisa da outra. Aliás, minha casa, por um tempo, foi a sede da União
Espírita Mensageiros da Paz, Luz e Verdade, origem do atual CE Os Mensageiros.
Tudo começou em 1929, no bairro do Imirim, com a fundação do Centro Espírita
Mensageiros da Paz, Luz e Verdade. Iniciada a Segunda Guerra, as reuniões públicas foram proibidas e o Centro teve que cerrar as portas. Acabado o conflito
mundial, meus pais cederam nossa casa, à Rua Relíquia, 67, como nova sede aos
“Mensageiros”, mudando-se, no entanto o nome para União Espírita Mensageiros
da Paz, Luz e Verdade. Eu era pequeno, seis anos, e cresci participando da Evangelização e da Mocidade Espírita. Só em novembro de 1950, o terreno com uma casa
pequena foi doado para a União, aqui, na rua Mangaratú.
Foi nessa fase da Mocidade que eu conheci a turma do Segue a Jesus. O nosso
Núcleo tinha sua Mocidade, conhecida como José de Alencar. Quando houve a
união das Mocidades do bairro, passamos a ocupar o espaço no Segue a Jesus,
para nossas atividades.
Demorou para eu assumir o compromisso firmado com Deus, da forma como Ele
queria. Eu me casei não muito cedo, e me lembro de dizer à minha mãe que me
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afastaria das lides espíritas para poder estudar e formar o meu lar, criar uma base
material mesmo, porque passei grandes dificuldades financeiras, no início.
Eu disse que Deus prometera os melhores colégios para a minha formação e assim
o fez, porque tive o privilégio de ter estudado no Caetano de Campos, referência
em São Paulo. Porém, não soube aproveitar e não me formei no ginásio. Tendo
ingressado na Guarda Civil, já com idade, acabei por retornar aos estudos para ter
a oportunidade de seguir carreira.
O que deveria ter feito no tempo adequado, ginásio e colégio, eu corri atrás depois,
conseguindo, sempre com esforço redobrado, meus diplomas, porque já estava
casado e com dois filhos. E porque Ele havia me prometido as melhores escolas,
eu decidi cursar a Fundação Getúlio Vargas – Administração, numa das cinquenta
vagas gratuitas, oferecidas àqueles que não possuíam condições financeiras. Foram
várias tentativas, com muita ajuda da esposa, que driblava os problemas domésticos e os filhos, para me ofertar o tempo necessário ao estudo. Não posso omitir que
outros amigos encarnados e certamente, desencarnados também, me ajudaram.
Tenho até o privilégio de ter uma Fada “mãedrinha”. É isso mesmo. Um anjo encarnado que me adotou como afilhado. É... Deus não falhou comigo.
Seguiram-se mais dois cursos no nível de pós-graduação e a carreira inicial na Guarda Civil, continuou na Polícia Militar, após a unificação da mesma com a Força Pública. Foi uma fase de dedicação à estruturação da parte material, simples, porém
segura, e da parte da instrução, que, por imposições naturais da vida, me obrigou
a estudar muito. Esses exercícios mentais foram muito importantes, pois, em 1976,
após o desencarne de minha mãe, eu ainda estudava e só. Mais ou menos dez
anos após, eu me senti apto a fechar meu terceiro compromisso com o Alto. Auxi-
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liando as novas diretorias que se formaram, o hábito do estudo me levou a assumir
a direção da Casa em termos administrativos, pela experiência de minha formação.
Quanto ao contato, mesmo, com os Espíritos, eu confesso que relutei.
Iniciou-se outra etapa, que me levou a buscar aquela base oriunda da Mocidade Espírita para então, abrir meus horizontes para a Doutrina Espírita, visto que, embora
fosse filho de quem fosse, eram restritos. O que eu conhecia do Espiritismo não era
o suficiente para os encargos que, sem que eu soubesse, me estavam reservados.
A Mocidade Espírita havia me proporcionado o estudo de O Livro dos Espíritos, a
base doutrinária, mas, para gerir a Casa, eu tinha que me aprofundar.
Tínhamos aqui, os moldes antigos de trabalho, onde, nas reuniões públicas, o fenômeno mediúnico era partilhado com o público que vinha pedir socorro.
Assumi a direção, aproximadamente em 1987, e aí iniciei, junto com os novos diretores, mudanças estruturais baseadas no conhecimento sistemático do Espiritismo.
Foi muito difícil, difícil mesmo. Convencer os amigos a pegarem nos livros, foi um
desafio que nem todos compreenderam. Aos poucos, no entanto, a importância do
estudo, que aprendi à força pelos destinos da vida, consegui implantar.
Embora não tenha trabalhado no Segue a Jesus, somente na União das Mocidades
Espíritas da Casa Verde, as sementes que foram plantadas brotaram nos momentos adequados. Nada é por acaso. Por todo auxílio recebido para que eu pudesse
chegar onde hoje estou, eu enxergo os desígnios de Deus, que nos ampara através
de Seus Mensageiros. O entendimento de quem somos nós, nossas obrigações,
finalidades de nossas tarefas, abrem caminho à força, e nos dá a sustentação para
superar os obstáculos. A Doutrina explica, ensina, orienta e está aí para todos,
aguardando que cada qual responda, no seu momento. Nada se perde. Estamos
sempre em construção.
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1-D. Preciosa de Oliveira
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Marilene Fiorini

C

onheci o Segue a Jesus quando criança, através de D. Maria Resende. Hoje, tenho sessenta e seis anos.
Tal como em outras Casas, a assistência espiritual era efetuada com
um grupo de médiuns, que se sentavam ao redor de uma mesa. To-

dos incorporavam os Espíritos, permitindo-lhes as palavras e também a condução
dos passes. Os assistidos ficavam sentados na plateia e eram convidados a fazer
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exercícios mediúnicos, sem entender exatamente o que estava ocorrendo com eles.
No Segue a Jesus de então, eu recebia passes esporadicamente, assim como frequentava o Centro Espírita Mensageiros da Paz, Luz e Verdade, à Rua Mangaratú,
na Casa Verde. Foi nesse Centro que teve início um movimento de mocidade espírita que, futuramente, se juntou às outras mocidades espíritas do bairro, para formar
a União das Mocidades Espíritas da Casa Verde, que foi implantada por um grande
batalhador da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o Sr. Nympho Corrêa.
Juntei-me a esse grupo, e passei a ajudar nas Campanhas da Fraternidade Auta
de Souza, e também a frequentar as reuniões de estudos, que se realizavam para
discutir O Livro dos Espíritos.
Inicialmente, D. Preciosa de Oliveira, presidente do Centro Os Mensageiros, permitiu que a U.M.E.C.V. lá se instalasse, depois deslocamos nossas atividades para a
Rua Urandi. Tínhamos uma zeladora, D. Carmem, que cuidava da manutenção do
Núcleo e ainda guardava, em sua pequena casa, as doações feitas à Mocidade.
A falta de espaço físico era um problema que precisava ser contornado e o presidente de então, Aberíades Gonçalves, permitiu, em 1958, que construíssemos
nossa sede, ao lado do Segue a Jesus. Os recursos para tal, foram gerados por
vários eventos, dentre eles, uma quermesse, em junho de 1958, junto à Sociedade
Amigos da Casa Verde, em frente à Igreja São João Evangelista.
No início de 1959, com almoços e festinhas sociais, conseguimos o dinheiro para
começarmos as obras. Os rapazes da Mocidade, comandados por homens mais
experientes, trabalhavam todos os finais de semana e logo pudemos ver o sonho
realizado. Depois de construída a sede, houve uma contenda com um vizinho, em
relação a uma pequena faixa de terra, que eles alegaram ter sido invadida. Real-
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mente, houve uma pequena invasão, não intencional, mas o processo terminou com
ganho de causa ao Centro. Depois de dissolvida a instituição da Mocidade Espírita,
o espaço passou automaticamente, a ser incorporado ao Nesj.
Em 1956, quando a sede dessa Mocidade mudou-se para a Rua Urandi , 65,
funcionando junto às assistências da Casa, já estava sendo implantado um ensaio
do que, futuramente, viria a ser a Escola, pois um casal da Federação, vinha uma
vez por semana, orientar o estudo com os médiuns. Até 1965, estive presente nas
Campanhas e reuniões, tendo me afastado por quase dez anos, após me casar e
morar em bairro distante. De retorno em 1974, fiz a Escola de Médiuns, já em pleno
funcionamento. A seguir, o Aprendizes do Evangelho, Curso de Expositores e de
Plantonista, na Federação.
Depois de trabalhar alguns anos em companhia de D. Hermínia Húngaro, no atendimento do Plantão, acabei ficando responsável por esta área, por um período de
vinte anos.
Nunca tive manifestações mediúnicas de incorporação ou vidência, mas sempre
fui procurada por pessoas que vinham contar seus problemas, e que saíam com
uma orientação que, eu sabia, não era minha, mas sim dos amigos espirituais que
me intuíam. Durante as exposições do Evangelho, também, muitas vezes eu me
surpreendia, falando de maneira muito diferente do que eu havia preparado o que,
com certeza, era induzida pelos mentores espirituais responsáveis. Como é lindo
observar o socorro espiritual!
Eu sempre tive preferência pelos temas evangélicos, porque acredito que, somente
nossas mudanças de hábitos podem alavancar a evolução espiritual. E para mudar
é preciso Evangelho. Mas, pregar a Doutrina também me trouxe muitas alegrias,

92 | Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas

principalmente quando as pessoas estavam tomando o primeiro contato. É maravilhoso levar o conhecimento das Leis de Causa e Efeito, das reencarnações sucessivas e tantos outros temas.
A Doutrina me proporcionou uma fé inabalável, que me acompanha desde a infância e se torna maior a cada dia. Durante todos esses anos, tive a oportunidade de
acompanhar o desenvolvimento e o crescimento do Segue a Jesus, tanto no espaço físico, como nos trabalhos espirituais. Em relação à parte material, tive a oportunidade de ajudar a carregar tijolos para a construção do “ puxadinho ”, onde passou
a funcionar a sede da Mocidade. Vieram outras reformas, sempre muito difíceis e
sofridas, mas com resultados invariavelmente maravilhosos, pois passava sempre
a abrigar mais assistidos do corpo e do Espírito. A rua foi asfaltada, nos terrenos
vazios foram construídos imóveis, e muita coisa mudou.
Em relação às assistências, depois da implantação das escolas e evangelização
infantil, vieram os passes padronizados, o Plantão de atendimento, o Grupo de Samaritanos, o Grupo do Evangelho no Lar, O Tabagismo, o Grupo do Bem e outros.
Fico feliz em pensar que tive a oportunidade de participar de quase todos eles, e
de acompanhar várias diretorias, observando que o atendimento espiritual da Casa
sempre se manteve o mesmo. O trabalho continua me sustentando através de palestras e aulas, nesta e em outras Casas do mesmo porte espiritual - Núcleo Espírita
Maria Dolores, Núcleo Espírita Apóstolo Matheus e Centro Espírita Napoleão Laureano. Aos que estão chegando agora, gostaria de dizer que cresci, casei, criei meus
filhos, e agora meus netos, tudo sempre sob a Cúpula do Segue a Jesus e minha
experiência de vida me diz que, “graças a Deus”, escolhi um caminho que me ajudou em todos os momentos de minha vida, e que permitiu a mim e minha família,
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vivermos de maneira digna. Graças à sustentação e o equilíbrio que a Doutrina nos
trouxe, se eu tivesse que começar de novo, faria tudo igual.
Que Deus ilumine a nossa Casa Espírita que, mesmo tendo passado por momentos difíceis, mantém-se dentro dos ensinamentos de Jesus, agindo com humildade, como árvore que, abatida pelo inverno, despida de suas folhas e com galhos
ressecados, acata a vontade do Pai e, quando pensa que tudo está perdido, vê a
primavera que surge e a cobre de flores e frutos. Que os mentores responsáveis
possam, cada vez mais, aumentar a cúpula de proteção do Segue a Jesus, para
que possamos continuar abrigando todos aqueles que a procuram.

94 | Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas

Luiz Quirino

N

asci no interior de São Paulo, na região de Tupã, e vim para a capital,
trabalhar como motorista de caminhão de uma gráfica. Foi aí que comecei a apresentar enfermidades diversas, que me fizeram recorrer
a vários médicos e operações espirituais. Certo dia, encontrei o Dr.

Alberto Calvo, que me conscientizou de que era preciso que eu deixasse de beber
e de fumar, disciplinando minha vida.
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Ao mesmo tempo, um médium chamado Vicente, que atendia na Vila Espanhola,
disse-me que os problemas de saúde estavam relacionados com a mediunidade e
que, por isso, eu necessitava estudar e trabalhar na Doutrina Espírita.
Resolvi associar as duas orientações e procurar o Segue a Jesus, por volta de 1961,
aonde meus pais iam esporadicamente. Naquele tempo, ainda não havia entendimento da necessidade da reforma íntima dos frequentadores.
Eu procurei me disciplinar, deixando os vícios. No Segue a Jesus, integrei-me à
Mocidade Espírita, com a bandeira da Campanha Auta de Souza. Desta fase da
Mocidade, eu me recordo que desenvolvíamos muitas atividades e, em determinada
ocasião, fizemos uma quermesse no Hospital São João Evangelista, na Av. Cantareira, em Santana. No dia, eu estava bem gripado e completamente afônico, porém,
o dirigente me incumbiu do leilão e acabei por comandá-lo até de madrugada, sem
dificuldades. Somente após o término da quermesse é que me dei conta de que a
gripe havia sido superada, pela necessidade maior do trabalho.
Fiz todos os cursos oferecidos, sempre na primeira turma, preparando-me para
colaborar no que fosse preciso. Nós tivemos o privilégio de receber a nata dos
diretores de todas as áreas da Federação Espírita do Estado de São Paulo, para
ministrar aulas maravilhosas, em todos os níveis.
O Segue a Jesus acabou por proporcionar a iniciação à Doutrina Espírita, a muitos
trabalhadores, que se tornaram dirigentes e presidentes de outras casas espíritas
da zona norte.
Com a chegada dos cursos e novas orientações no trabalho de passes, houve certa
dificuldade, a princípio, com os novos métodos. Alguns trabalhadores acharam por
bem, se afastar. A diretoria, no entanto, persistiu e mais tarde, pelo exemplo de cul-
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tura espírita que estava sendo transmitido, eles voltaram.
Inicialmente, foi implantado o Passe Espiritual, depois o Choque Anímico – CA e, em
seguida, o passe de Desobsessão – P3E. Para integrar cada um desses trabalhos, o
colaborador tinha que passar por uma triagem ( consulta espiritual ), na Federação,
comprovando que realmente se mostrava preparado para a atividade.
Havia, dentre o pessoal da FEESP que vinha subsidiar atividades no Núcleo, alguns
que tinham Instituições específicas de atividades em desenvolvimento. Para nós, era
uma oportunidade de um estágio supervisionado. Aconteceu no Campo Limpo, em
Santo Amaro, nos finais de semana, lá pelos anos de 1968/70, onde alguns estudantes e colaboradores puderam colocar em prática, os trabalhos de desobsessão
e assistência social.
Na Casa, assumi por várias vezes, funções administrativas, estando, durante vinte
e dois anos, de segunda a segunda , fazendo o meu melhor, até que fui indicado
como representante da USE ( União das Sociedades Espíritas ). Passei, então, a representar a USE da Casa Verde, realizando uma reunião em cada Núcleo da região,
e por fim, reunindo-me com todos os representantes da Capital, numa travessa da
Avenida Angélica. O objetivo de tais encontros era a análise da oferta, desenvolvimento e ampliação dos cursos na Casa Espírita.
Trabalhei junto ao diretor da FEESP, Carlos Eduardo, dando retorno a ele, das necessidades das Casas Federadas, a fim de que se pudessem encaminhar os trabalhadores necessários para cada caso. Durante onze anos, permaneci com esta
tarefa, até que o Carlos Eduardo me pediu um levantamento dos Núcleos da região
de Pirituba e depois, do ABC. Hoje, participo de atividades desenvolvidas no Asilo
Nosso Lar, no Bairro Bonsucesso, depois de Guarulhos, onde, com o conhecimen-
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to que tenho, pelos estudos que ainda realizo, auxilio com orientações de material
para aperfeiçoamento dos colaboradores.
Além dessa tarefa, mesmo com meus oitenta e dois anos e tendo enfrentado sério
problema na coluna cervical aos setenta, colaboro em diferentes Casas. Na Vila
Santa Maria, no Bairro do Limão e, com a ajuda de Deus, no Segue a Jesus, nas
Vibrações.
Mesmo com minhas limitações, procuro me manter ativo. Com a meditação acerca
dos temas desenvolvidos em O Evangelho Segundo o Espiritismo, busco me aprimorar. Aqui, descobri o prazer de aprender e de viver. Quando comecei a frequentar
a Campanha da Fraternidade Auta de Souza, era um jovem que aproveitava os
prazeres da vida. Meus colegas de empresa sentiram a diferença no meu modo de
agir, depois que abracei as orientações que recebi no Segue a Jesus. Sentiram, mas
não compreenderam e chegaram a fazer uma brincadeira que não alterou o meu
humor. Desenharam-me batendo à porta de uma casa, pedindo esmolas. Aproveitei, e fiz uma lista com o nome de todos, pedindo doações para comprar alimentos
para uma instituição de crianças em Itaberaba. Assim, a turma se conscientizou da
seriedade do trabalho que fazíamos.
Toda a força desses anos de dedicação é decorrente do estudo da Doutrina e do
lema que recebi de meus superiores, quando prestei o serviço militar – o soldado
tem que ser forte, não pode se abalar com os problemas.
Eu sinto que estou com Deus. Jesus disse que éramos deuses e, se Deus é inteligência suprema e causa primária, temos que nos preparar, a fim de vivenciarmos o
que essas citações trazem de verdade – a perfeição.
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Magdalena Tracato Funi Chaves

M

inha mãe já era casada quando, em 1955, veio residir em São Paulo, no bairro da Casa Verde. Casou-se em 1924, dois anos depois que chegou de Granada, cidade espanhola, onde nasceu, em
1907.

Nesta época, sentindo os sinais da mediunidade, tinha que ir a cavalo de Fernando Prestes até São José do Rio Preto, a fim de procurar atendimento específico.
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Depois, ela mudou para a cidade de Machado de Melo, onde frequentou sessões
espíritas na casa de um vizinho, pois não existiam ali, instituições desse gênero. Foi
só mesmo no Núcleo Espírita Segue a Jesus que teve a oportunidade de estudar e
trabalhar. Participou da primeira turma do curso de Aprendizes do Evangelho, cuja
aula inaugural ocorreu no dia 07 de outubro de 1969 e a primeira aula, no dia 14 de
outubro. Ali, ela pôde estudar as obras da Codificação e também as psicografadas
pelo Chico Xavier, com a ajuda da sua sobrinha Joana Di Santo. Era a Joana quem
traduzia para o português, os textos que eram necessários fossem feitos no curso.
Em 1982, por conta da transferência profissional de meu marido para São José do
Rio Preto, retornamos para lá, onde ela pôde levar uma bagagem de muita dedicação à Doutrina Espírita e à causa do Cristo, permitindo que pudesse dar continuidade às suas tarefas, sempre com muita alegria e agradecimento.

Maria de Lourdes Chaves Carvalho
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Maria de Lourdes
Chaves Souza Carvalho

G

raças a um anjo amigo, minha querida mãe, Magdalena Chaves, que
nunca esmoreceu no trabalho e no esforço de me encaminhar na
vida e na Doutrina, que venci as dificuldades desta encarnação.
Todo aprendizado tem seus altos e baixos e comigo não foi diferen-

te. Aos dois anos de idade, já participava de reuniões onde, através da inspiração,
declamava poesias de vinte versos. Esse contato positivo com o Plano Espiritual
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acabou se ressentindo quando, após ter me casado, desviei-me dos compromissos
com o Espiritismo.
As novas sintonias foram penosas. Melancolia, ideia de suicídio, desânimo, acabaram por me abater sobremaneira. Não fosse novamente minha mãe que, ao perceber esse processo, emprestou-me o “Ombro de Cirineu”, eu teria perdido a oportunidade do chamamento ao trabalho espiritual. Foi difícil, eu não reagi muito bem à
necessidade de autoeducação nesses momentos de conflito, porém, o respeito que
eu tinha por ela, me impedia de desistir do tratamento no Segue a Jesus.
Aos poucos o carinho de gente tão especial foi surtindo efeito. Fui levada ao tratamento de desobsessão, recebida com muito amor e paciência por todos da Casa,
mas, não posso deixar de citar alguns nomes que, rogo a Deus que vos pague. São
eles o Sr. Sebastião Certo, Sr. Osvaldo Ribeiro, D. Julieta Ribeiro, D. Elaine Húngaro
e aquela que chamo hoje de “patroa”, alma querida a quem tudo devo – Therezinha Viotti. Minhas primeiras experiências mediúnicas podem ser comparadas a um
recruta que recebe, pela primeira vez, a voz de comando. O medo e a indecisão, o
desajuste natural e a insegurança, tomavam conta de mim. Aliás, até hoje me sinto
no passo de aprimoramento desta ferramenta. Para tal, iniciei os cursos no Segue
a Jesus, ainda quando essa instituição era conhecida como Centro Espírita Unidos
Caminho da Verdade e Segue a Jesus. Há cinquenta anos atrás, eu participava das
aulas de moral cristã. Que saudades do Sr. Miguel Giubine, que nos levava a um
programa ao vivo! É inesquecível. Também tenho saudades da D. Hermínia Húngaro, que ministrava as aulas sobre Jesus e tantos outros temas. Saudades da Izabel
Caputi! Aprender sempre é muito bom. Os professores e colegas só vieram acrescentar em minhas experiências que são contínuas. Lindas recordações de Agar,
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Eleuza. Que me perdoem os outros.
Hoje, aos sessenta e cinco anos, carrego as experiências da década de 70, quando
participei das assistências P3E, P3A, CA e P1P2. Em São José do Rio Preto, continuo participando de todos os aprendizados que iniciei no Nesj, pois, na condição
de médiuns, somos sempre estagiários.
Aqui, no Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo e na Casa de Eurípedes, que abriga
cento e cinquenta crianças de sete a doze anos, trabalho de segunda a segunda,
em todos os setores – estudo, passes, evangelização de Espíritos, atendimento
mediúnico, reflexão com as crianças, atendimento fraterno, entre outros.
Tudo isso, graças ao anjo que citei e que nunca desistiu de mim. Era severa na
moral, fiel à causa do Cristo. Minha eterna gratidão a essa que foi mãe e mestra,
exemplificando o caminho que leva a Jesus.
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Grazia Moratori Iscaife

N

ão sei o que teria vivido nesses meus oitenta e três anos sem o conhecimento que os Espíritos nos trazem. Passamos por tantas lutas
e problemas, que somente eles são capazes de trazer o alento aos
que sofrem.

Tive a felicidade de conhecer esses irmãos bem cedo, ainda quando era adolescente. Uma grande vontade me levou a aceitar o convite de vizinhos que frequentavam
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o Segue a Jesus quando era sediado na Praça Centenário. Lá eu conheci o Sr.
Miguel Giubine que, para mim foi um mestre nesse caminho do bem viver com a
espiritualidade.
As orientações dessas relações entre os dois mundos vinham por inspiração e claro,
baseadas na Codificação. Não tínhamos cursos para esclarecimentos mais profundos sobre os fenômenos mediúnicos. Então, eu creio que os Espíritos responsáveis
pelo Nesj, lá no início, investiram bastante naqueles companheiros que nos orientavam. O Sr. Giubine era um homem muito bom, que passava grande segurança,
fazendo com a gente tivesse coragem de se entregar ao processo de comunicação.
O Núcleo era bem pequeno no começo. A assistência, às vezes, contava com duas,
três pessoas para serem atendidas, o que dava a todos nós, um clima de família. Por
isso que eu disse que a confiança que o Sr. Giubine passava era muito importante.
A mudança para a Rua Urandi aconteceu depois de muitas lutas. Embora não houvesse muitos colaboradores, todos ajudaram com o Livro de Ouro.
Lembro-me também do Sr. Aberíades e do Sr. Walter França, como presidentes
do Núcleo. Recordo que os passes eram dados nos assistidos que ficavam em pé.
Quando o tratamento era de desobsessão, tínhamos um espaço bem pequeno para
recebermos a pessoa, que ficava conosco durante a manifestação do Espírito que
a acompanhava. Hoje esse modelo é diferente. Somente os colaboradores podem
ouvir o que o Espírito tem a relatar. É melhor, porque não assusta aquele que já está
sofrendo. O progresso é algo que vem sempre para melhor, não é mesmo? A D.
Oslávia e o Sr. Edson ajudaram a implantar os cursos e isso trouxe mais pessoas
em busca de esclarecimentos. Depois, veio a necessidade de construir o sobrado e
agora a mudança de local, para melhor atender a todos.
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Por causa de minhas dificuldades de locomoção e visão, eu fico um tanto chateada
porque a Casa saiu aqui de perto. Porém, fico feliz no todo, porque o progresso
necessita vir e eu não posso ser egoísta.
Nada é fácil, não é assim?
Vi as dificuldades do Sr. Giubine que o levaram a formar o primeiro grupo de sócios
e agora sei que são outros os desafios. Quantos sócios o Segue a Jesus já teve até
hoje? Qual número estamos? Quase 2700? Puxa! E pensar que eu sou o número
21... Viu como crescemos? Que bênção!
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Paulo Gonçalves Bartolo

A

conteceu por volta dos anos 1958/60, através de uma suposta epilepsia que sofria minha mãe, Santa G. Bartolo, que conhecemos o Espiritismo. O seu mal já se estendia por quatro a cinco anos, sem solução
por parte da medicina. A chegada ao NESJ se deu após a procura de

um tratamento alternativo. Atendendo a uma tia de minha mãe que era espírita, nós
viemos procurar o amparo espiritual e, por conseguinte, o esclarecimento através da
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escola. Primeiro no Centro Profeta Zacarias e, em seguida, no Nesj.
Acompanhei muitas vezes minha mãe aos tratamentos espirituais e mesmo observando a sua melhora, um medo mesclado de insegurança me dominava, à medida
que entendia seu restabelecimento por ordem divina, ou seja, sobrenatural. Para
uma criança, olhar a influência de seres não palpáveis é algo estranho. Confesso
que não foi a curiosidade que me prendeu à Casa, nem tampouco a mediunidade.
Depois da dor que nos fez entender a existência do outro lado da vida, veio a ordem natural das coisas. Um primo, filho daquela tia que nos iniciou na Doutrina, me
convidou para participar da Campanha do Quilo, realizada pela Mocidade Espírita
Auta de Souza da Federação Espírita de São Paulo. Deste trabalho voluntário até à
escola no Segue a Jesus, foi o tempo de completar a maioridade exigida.
Através dos estudos, a ignorância cedeu terreno à confiança e quem confia, não
teme. Os Espíritos amigos, para nos auxiliar, dão sempre um jeito de nos reforçar
a fé e comigo não foi diferente. Dois momentos ficaram marcados, mostrando que
quem tem fé e trabalha no bem, recolhe de imediato a oportunidade de lhes servir
como médiuns em qualquer situação.
Lembro que, levado por minha mãe ao Dr. Alberto Calvo por causa de um sangramento na urina, me surpreendi com a atuação desses Espíritos quando, aguardando para ser atendido, vi a porta do consultório se abrir e sair o médico que,
incontinenti, disse: “ tem uma pedrinha aí no seu rim! Aguarda um momento que já
vou atender ”. Não preciso contar sobre as constatações nos exames, da presença
de cálculos renais. Outra experiência marcante também aconteceu há muitos anos.
Estando participando do estudo antes da tarefa mediúnica, junto aos colegas, ouvi
barulho e balbúrdia que vinha da sala de Plantão. Responsáveis por esta Assistência
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vieram até nós para pedir ajuda, pois havia um homem que rosnava e se retorcia no
chão, em estado de transe convulsivo.
Todos da sala de estudo se propuseram a ajudar, mas, D. Elaine Húngaro Certo
apenas convocou duas pessoas e pediu a sustentação pela oração. Eu a segui e, lá
chegando, vi que vários confrades se desdobravam em imobilizar o assistido para
segurança não somente nossa, mas dele também. A postura de quem sabe o que
faz, ou melhor, o porquê faz, soluciona problemas insondáveis. Apenas observei
que D. Elaine pediu esclarecimentos quanto ao nome do rapaz e, em seguida, que
ele fosse solto. Feito isso, ordenou com amor e energia: “ Levanta fulano e senta
nesta cadeira ”, e assim aconteceu. Estupefato com o ocorrido, me dei conta de
que tinha sido convocado a orar e não a observar. A lição, no entanto, ficará comigo
pela eternidade... Fé raciocinada, equilíbrio, foco, firmeza de propósito e liderança
na atuação dentro da Casa Espírita, como nunca eu tinha visto.
Na escola, eu aprendi a ser o que sou. Professores que marcaram, deixaram saudades daquele tempo de aprendizado: D. Ivone Cavalher, D. Elaine Húngaro, D.
Hermínia Húngaro, Terezinha Viotti, Luis Quirino, Sr. Benedito Manoel Pedreira. O
Sr. Pedreira foi o primeiro a implantar nas escolas, os grupos de estudo e debate,
que eram muito estimulantes. Nas assistências espirituais, pude ver a modificação
constante corrigindo costumes ainda um tanto ritualistas no início, como por exemplo, as preces em círculos, com as mãos dadas, nos encerramentos das tarefas, ou
a necessidade de reativação dos centros de força, e a prece do Pai Nosso como
item quase que obrigatório. O aprofundamento nos estudos foi aclarando a atuação
da Espiritualidade e nós, os colaboradores, fomos fortificando a fé nessa condução
espiritual a ponto de nos despojarmos dessas dependências.
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Não posso deixar de falar de uma tarefa espetacular que preencheu aproximadamente, quinze anos de colaboração no Nesj – a Escola de Evangelização e, por causa dela, eu posso contar um caso que mostra bem como a falta de conhecimento
pode trazer traumas e dificuldades mil.
É um fato mesmo pitoresco e inesquecível! Trabalhando com a Cida (Maria Aparecida Lourenção) junto a uma turminha de doze a quinze anos, certa feita, preparamos
uma aula diferente que rendeu frutos. Tratava-se da proposta dos alunos escreverem, em anonimato, três desejos, tais como os três desejos ao gênio da lâmpada.
Eles sabiam, no entanto, que estavam se reportando a Deus. Teve de tudo, inclusive de taça de campeonato para o time preferido. Mas, um nos deixou intrigados.
Tratava-se de uma rogativa de quem “queria parar de ver e ouvir Espíritos”. O fato
resultou na programação da próxima aula – mediunidade. Afinal, a proposta da escola é o conhecimento do Espírito e suas potencialidades para serem trabalhadas,
segundo as orientações de Jesus. Não sabíamos quem era o “ agoniado ”, mas
tínhamos que mostrar que esse compromisso era para o bem e não deveria trazer
sofrimento. Fizemos um grupo só, em meia lua, e iniciamos com as perguntas sobre
os tipos de mediunidade conhecidos, decidindo por eliminação, aprofundarmos as
questões da vidência e audiência.
Logo no primeiro questionamento sobre vidência, percebemos que a aula seria especial. Quem já viu ou ouviu Espíritos? Perguntamos. Das vinte e poucas crianças,
quatorze levantaram as mãos! Passamos a palavra à primeira que não titubeou: “Ele
entra na sala, sobe as escadas e vai lá pra cima”. E porque ele foi tão natural na sua
explanação, questionamos se não tinha medo. A resposta foi negativa: “Não, ele me
dá um alô e depois sobe ”. Aí veio a pergunta que não queria calar: “Você não conta
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pra sua mãe?” A explicação foi a mais gostosa de ouvir numa sala de adolescentes:
“Eu não! Depois ela me manda vir ao Centro tomar passe”.
Dando prosseguimento, outro aluno disse que não via, mas que observava bem o
afundamento do colchão, quando um Espírito sentava ao seu lado, à noite, quando
ele se punha a rezar.
Um mais espirituoso, ou talvez, mais “espiriteiro”, nos contou que o Espírito que
também lhe fazia companhia de noite, costumava puxar sua coberta e jogá-la no
chão. Acredito que estávamos mais assustados do que eles, não por causa dos
fenômenos, que conhecíamos, mas pelo fato daqueles jovens conviverem com isso.
Dando prosseguimento às perguntas, a que se seguiu foi se ele não se assustava
com esses fatos. Resposta surpreendente: “levanto pego e digo: dá um tempo, não
tem mais graça nenhuma”.
Cida e eu explanamos sobre os fenômenos, conversamos, tiramos dúvidas e encerramos a aula. Na saída, certamente aquele que tinha expressado o desejo de
afastamento do contato mais estreito com os Espíritos, falou: “Tio, eu tinha medo de
ver e ouvir os Espíritos, mas agora acho que isso é normal, afinal todo mundo vê!”
Como é bom o conhecimento que afasta a ignorância a qual nos leva ao sofrimento!
Só aquele que conhece, pela Doutrina, os fenômenos mediúnicos, sabe que aqueles jovens não inventaram nada mas que, pela mediunidade ainda deseducada, sofriam alguns pelas brincadeiras dos irmãos que, embora desencarnados, não eram
inteligentes ou santos. Aos irmãos de Doutrina, segue o que aprendi e que passo
como presente do coração:
Aquele que perseverar até o fim, SOBREVIVERÁ.
A busca pelo conhecimento da Verdade através do estudo, do esforço de compre-
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ensão passada pela nossa razão, LIBERTARÁ.
O liberto aprenderá e se TRANSFORMARÁ.
O transformado PERDOARÁ a todos.
Os que perdoarem darão OPORTUNIDADE para os outros.
Não trabalhe para as INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. Trabalhe para JESUS nas Instituições Religiosas.

2

3

1

1-D. Santa Bartolo / 2-Sr. Antonio Bartolo / 3-D. Rosa Chinelato
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Walter Massara França

M

as, o que você quer saber? Como eu cheguei ao Segue ao Jesus?
Isso eu conto rapidamente, satisfaço sua curiosidade, porém, eu
tenho a necessidade de colocar dois pontos importantes, esquecidos pela história levantada até agora.

Você me diz que se perdeu um livro da Casa. Não importa, vamos à verdade. Desculpe-me, eu preciso falar, esclarecer. Somos levados a tomar atitudes na vida, às
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vezes, incompreendidas por aqueles a quem admiramos e respeitamos mas, que
se colocam como obrigações maiores.
Quando cheguei à Casa, em 1959, o Aberíades Gonçalves era o presidente. O regime de funcionamento estava adstrito às reuniões de caráter público, ou seja, eram
abertas, sem a metodologia que divide as assistências espirituais em atendimentos
específicos, de acordo com diferentes finalidades. Aquele que não se sentia bem,
sentava-se à mesa, juntamente com os médiuns e ali mesmo, à frente de todos,
haveria a comunicação espiritual, com vistas ao auxílio. Uma reduzida assembleia,
acomodada nas cadeiras enfileiradas em frente à mesa, a tudo assistia, por vezes
assustada, e sem compreender ao fundo, o que se processava.
Não há dúvidas que o socorro estava presente, e quantas almas foram aliviadas
dessa maneira! Tudo ocorria nas bases Kardecistas, sob o amparo de O Livro dos
Espíritos e de O Evangelho Segundo o Espiritismo.
No entanto, eu enxergava que se poderia fazer mais, e aí, instalou-se o conflito,
a cisão. Perdoe-me a emoção que embarga a voz, mas eu não posso deixar de
falar da admiração por esse Ser que tanto trabalhou pela Doutrina, que vivenciou
o Evangelho, e que eu classificaria como uma pessoa excepcional. É preciso fazer
justiça à sua memória.
Infelizmente, houve um conflito no entendimento do processo doutrinário entre o
Aberíades e a nossa direção. Para entender como as coisas caminharam para esta
finalidade, eu me reporto à segunda condição que quero que você grafe. Não somente a justiça ao trabalho do Aberíades, ou ao Ser Aberíades, mas a dedicação
ímpar do casal Leonis, duas pedras preciosas a abrilhantarem o que o Segue a
Jesus é hoje.
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Tudo começou quando nós resolvemos criar uma pequena livraria, para dar condições de as pessoas terem acesso às literaturas que comentávamos. Já estávamos
em 1964, e a presidência estava sob minha responsabilidade. Com a ajuda do Diógenes de Paula, nós criamos uma livraria interna, mas o processo para chegarmos
nela é que foi decisivo para o futuro do Núcleo.
O Diógenes foi atrás do Vicente Neto, que era dono de uma livraria espírita na Quintino Bocaiuva. Lá chegando, descobriu que a mesma havia sido vendida para D.
Oslávia Braz Leonis, esposa de Edson Leonis. O casal, entusiasmado com nossa
vontade de divulgar a Doutrina, quis conhecer a Casa. Ficamos sabendo que eram
colaboradores da Federação Espírita de São Paulo, porém, desconhecíamos as potencialidades desses anjos que modificaram o rumo da história. Houve uma afinidade espontânea e verdadeira e eles passaram a vir ter conosco, por iniciativa própria;
e é bom que se ressalte muito bem isso, para nos auxiliar. Não foi a FEESP que nos
procurou para que viéssemos aprender sobre os benefícios da padronização dos
passes ou sobre o estudo da mediunidade. Oslávia e Edson o fizeram por amor ao
ideal, sacrificando a família, dispondo-se a comparecerem até mais que uma vez
por semana, para implantarem os estudos, de forma que pudéssemos alcançar a
maturidade para seguirmos em frente.
Vinham de longe, da região de Congonhas, de maneira “oficiosa”, para abrir os
horizontes, combatendo a dependência do médium, a desinformação, implantando, segundo modelos da Federação, a Assistência Plantão, o Curso de Passes, a
Assistência P1-P2, por exemplo.
Aí está a diferença a que me referi com o Aberíades. Minha intenção era proporcionar ao assistido, o entendimento sobre a essência dos conflitos que o acometiam
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com as questões espirituais, para que ele pudesse auxiliar a si próprio em sua melhoria. A quebra de padrões sacramentados é algo difícil de ser realizado. O comum
nos centros espíritas, era o regime de trabalho que ali existia. Não estava de todo
errado mas, poderia ser aprimorado. Entendo perfeitamente a rejeição pela mudança, que não partiu somente dele. Porém, para mim, direção é “instrução”. O rompimento com o modelo anterior chocou mas, aos poucos, o pessoal foi aderindo.
Sebastião Certo e Elaine Húngaro logo demonstraram profundo conhecimento da
importância do que estava sendo implantado. Eu diria mesmo, que Edson e Oslávia
representaram o “ponto da guinada” do que é o Segue a Jesus hoje. Ficaram dois
anos conosco, trabalhando arduamente, e foram responsáveis por trazerem outros
colaboradores que vieram implantar as diferentes assistências e cursos da Casa.
Por mais que se fale, não há como mensurar a importância desses irmãos. Quer ter
uma noção do valor do trabalho por eles realizado? Pois eu me recordo que, quando
o Chico recebeu o título de cidadão paulistano, no momento da homenagem, ele fez
menção a esta grande mulher, Oslávia Leonis. E nós tivemos o privilégio de tê-los na
história do Segue a Jesus.
Ah sim, sobre minha chegada?
Vim por causa de meu pequeno que não dormia bem, e fui atendido pelo Aberíades.
Aos poucos, fui me envolvendo na parte material da coisa, ou seja, nas necessidades da Casa. A profissão me levou para longe - Recife - e muitos anos depois,
quando retornei, fiquei em bairro distante, em São Paulo. Acredito que cumpri minha
tarefa por aqui. Às vezes, temos que fazer coisas que nos são conflituosas, mas
absolutamente necessárias.
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Casal Leonis

O

casal Oslávia e Edson Leonis ficou conhecido por sua dedicação à
disseminação da Doutrina Espírita, através de orientações de estudo
e da prática social.
Dentro da Capital ou em outras regiões do Estado, eles passaram a

ministrar aulas relacionadas à Escola de Médiuns ou de Aprendizes do Evangelho.
É de autoria do Sr. Leonis, um compêndio de três volumes, que sintetizam os livros:
O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Livro dos Médiuns e O Livro dos Espíritos,
intitulado Curso da Doutrina Espírita.
D. Oslávia, junto às outras companheiras, como Maria Tonietti Compri, foi responsável pela criação do projeto - Evangelho no Lar, hoje veiculado mundialmente.
Suas memórias estão vivas no Grupo Fraterno de Assistência – GFA . Em 1954, o
casal reuniu em sua casa, um grupo de dez famílias de amigos e simpatizantes da
Doutrina, para praticarem o Evangelho no Lar e confeccionarem enxovais destinados às gestantes carentes.
Em 1982, esses propósitos resultaram na fundação do GFA, hoje localizado à Rua
Bacelar 353, no bairro da Vila Clementino, na cidade de São Paulo.
Maiores informações: http://grupofraterno.org.br/historico/
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Elaine Húngaro Certo

2
1

3

4

1-Elaine Húngaro / 2-Julieta Ribeiro / 3-Ulisses D’Angelo / 4-Elaine Húngaro

A

mediunidade me deu um trabalho no começo! Foi lá no interior, mas,
se não fosse ela, o que teria sido minha vida? Eu vim, porém, entender
o que era aquilo, só depois de casada, com o amparo do conhecimento de meu sogro. Quanto o Ba ( Sebastião Certo ) sofreu comigo!

Morávamos em frente ao emprego dele e, virava e mexia, eu atravessava a rua correndo, para buscar proteção.
O estudo providencial trazido até nós por D. Oslávia Leonis e seu esposo Sr. Edson,
modificou completamente a rotina de tarefas. Os passes foram incluídos com determinadas funções. E a cada implantação, cada mudança, até hoje, eu estava presen-
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te. Por bom tempo, a função da área espiritual esteve sob minha responsabilidade,
mas, onde estava, sempre procurava fazer o meu melhor, em respeito aos Espíritos.
No começo, o medo e depois, o entendimento, sempre pelo estudo e pela experiência. Algumas ficaram vivas até hoje. Uma bem antiga, foi quando ouvi barulho
de passos enquanto estava cozinhando. Virei-me para descobrir quem vinha e me
deparei com uma menina de tamanco e chapéu holandês. Um susto! Depois de um
mês eu vim a engravidar e ficou na memória - seria a menina?
Os amigos espirituais nos assistem sempre e nem sequer podemos avaliar o quanto. Quando nos formamos na primeira turma dos Aprendizes do Evangelho, o Ba
estava comigo; tivemos um encontro na FEESP. A formatura foi juntamente com
os alunos de lá, presidida pelo Comandante Armond, onde, ele me designou, em
cima da hora, para dar passividade ao mentor na festividade espiritual. O coração
parecia sair pela boca, me fazendo sentir muito pequena, até que veio o amparo.
Olhei para uma porta e vi um clarão diferente que me levou à confiança necessária,
conseguindo desenvolver assim, a tarefa.
Quantas coisas boas de lembranças... O Paulo Bartolo, quando aluno, apresentando seu tema, não acreditou quando eu lhe disse: se prepara, que você vai ser
expositor! E ele ainda riu... Com a ajuda dos amigos, a gente parece que enxerga os
dons que estão escondidos.
Se não fosse a Doutrina eu teria enlouquecido. O contato com o plano espiritual
é algo indescritível; sem conhecimento, pode levar à loucura mesmo. Por isso, eu
agradeço ao Nosso Senhor por ter me encaminhado na alegria de compartilhar
com os Espíritos, minhas tarefas, minhas dificuldades e de todas as formas que
possam imaginar.
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Não é preciso estar dentro de uma sala de Plantão para dar uma assistência. Às
vezes, a coisa acontece em local e hora não marcados por nós mas, agendado pela
espiritualidade e, por isso, precisamos estar atentos, preparados, com conhecimento e sentimento para servir ao Senhor.
A gente fala de mediunidade, mas há tantas tarefas lindas numa Casa de luz. A
assistência social é algo de que as pessoas de fora não conhecem a importância,
por causa de tantos “passes” e “cursos”. Parece que o Espiritismo é só consolo
espiritual, com palestras e tratamento fluídico. O auxílio material, mesmo pouco, é
um dos suportes de uma Casa Espírita. A mocidade fez a diferença lá no passado.
Quantos vieram para cá, ficaram e trabalham até hoje.
Não havia espaço antes, para se desenvolver uma tarefa como existe hoje mas, é
bom recordar que um pequeno grupo fazia alguma coisa, no início da segunda metade do século XX. Tudo começa pequeno. De sábado, as tardes eram preenchidas
à Rua Águas Virtuosas, com o desejo de levar o conhecimento que tínhamos. Artesanato, corte e costura, culinária. A Isa ensinava o corte, sua sogra (Maria Amélia
Casagrande) se virava numa pequena cozinha, a Cidinha (Apparecida De Brano)
dava apoio a todas e eu animava nossas poucas assistidas a aprenderem o tricô e
o crochê. Eram peças simples, que a gente vendia para arrecadar quase nada, ao
mesmo tempo em que oferecia uma profissão às jovens. O que podíamos fazer com
aquele dinheiro? Era tão pouco, ia, às vezes, para um idoso, uma família... Mas o
começo é assim mesmo. Com o tempo ganhamos espaço na nossa Casa e tudo
se expandiu. Uma cesta básica, às vezes, é tudo que aquele irmão tem no mês. Por
isso e tudo mais, o trabalho em nome de Jesus é responsabilidade e gratidão, muita
gratidão, pois recebemos sempre muito mais do que doamos.
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Sebastião Certo

O

Espiritismo, eu conheci através de meu pai, que frequentava um
Núcleo nos moldes antigos, através da sessão pública, no interior
paulista.
Nesse tipo de sessão, se colocavam aqueles que tinham mediuni-

dade e os que haviam ido buscar auxílio, em torno de uma mesa. O Evangelho do
Cristo era a sustentação para o trabalho do plano espiritual. Assim, também eu fui
tendo contato com as obras espíritas.
Em São Paulo, através do Sr. Nympho Corrêa, Elaine e eu acabamos chegando ao
Segue a Jesus. Do que sei dele hoje, é que foi para Brasília e lá desenvolveu um
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trabalho de vulto ao lado da esposa, dona Maria. Quando chegamos à nossa Casa,
ela era pequena e dirigida pelo Sr. Giubine, assistido de perto, pelo Sr. Benedito
Ambrósio. Na verdade, o Centro ainda era conhecido pelo nome que representava
a junção de dois outros – Centro Unido Caminho da Verdade e Segue a Jesus.
Talvez pelo teor de meu trabalho profissional, era bancário, me senti inclinado à parte
administrativa, assumindo várias funções, inclusive da presidência desta Instituição.
Essas obrigações não me afastaram do contato mais direto com os necessitados,
como os passes, ou mesmo o Plantão de Atendimento. O trabalho, a oportunidade
de ser útil, fortalece os nossos corações, é a prática dos ensinamentos do Cristo.
A alegria de poder ajudar minimiza as próprias dores e, sem perceber, vamos de
encontro à cura de nossos males.
As lembranças do trabalho braçal são muito gratificantes. Vimos a casa física crescer, por necessidade do público que era atraído por aquilo que ela oferecia. O conforto espiritual, creio, é o maior remédio, e quem de nós pode dizer que não está ou
esteve doente da alma, um dia?
Carrego muitas alegrias. Foi grande a amizade com o Osvaldo Ribeiro e um prazer
participar das campanhas para construirmos um sobrado. Foi divertido mesmo ver
meu CPF, conhecido pela Casa Verde. Quando a gente precisa de dinheiro, precisa
ser criativo. Na década de 90, a Drogaria São Paulo doava um televisor a quem atingisse certo número de pontos. Esses pontos eram computados pelo CPF do cliente.
Em conversa com eles, o Toninho ( Antonio Sapienza ) e eu conseguimos que outros
pudessem jogar os seus pontos no meu nome. Foram tantos televisores!! Oito talvez,
não me lembro. Mas as rifas fizeram a alegria de muita gente e nos deram a oportunidade de comprar a Xiró, pagar a Urandi, 33, a Dario Ribeiro. Tinha sempre uma rifa
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de alguma coisa que nos chegava às mãos e, de pouco em pouco, as dívidas foram
sendo pagas. O Toninho foi um excelente parceiro de administração.
E como ficou o negócio do terreno? Deu certo?
Nota: a entrevista foi realizada antes da compra do prédio da Valdemar Martins e foi
regada a um delicioso café feito pelo próprio Sr. Sebastião.
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Rafael Nenê de Rossi

M

inhas recordações do Segue a Jesus são muito boas. Mas vou
contar um pouco do que a vida me deu de presente, além da oportunidade de trabalhar ao lado de amigos que fiz no Núcleo.
Jovem ainda, eu fiz amizade com José Zamorra. Esse espanhol

acabou indo trabalhar na Vasp e, por conta disso, obtinha passagens com facilidade. Um dia me convidou para ir a Pedro Leopoldo visitar o Chico Xavier. Lá, eu
conheci o André Luiz Xavier, irmão dele, no seu armazém. Indicou-nos o Centro Luiz
Gonzaga, onde o Zamorra e eu fomos, à noite. Eu passei pela mesma experiência
que outras pessoas já contaram e que, somente quem vivencia, é capaz de com-
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preender o misto de satisfação e surpresa que é. À nossa frente, esperando para
cumprimentá-lo, havia umas doze pessoas. Quando chegou a minha vez, ele abriu
os braços e disse – como vai meu querido Rafael? E abraçou-me forte.
Após o término da reunião, saímos junto com o Chico, que nos convidou para tomarmos um café em casa de seu irmão. Era de praxe, depois das sessões, o André
Luiz comprar o pão quentinho. Fomos todos para a cozinha. O Chico cortou um pedaço de queijo e espetou no garfo, a fim de derretê-lo na boca do fogão. Terminado
o processo, abriu o pão, colocou o queijo e me serviu com um café. Uma coisa tão
simples, mas com cheiro e gosto de amizade pura.
Pela facilidade que o Zamorra possuía de obter as passagens, acabamos tendo a
oportunidade de ir a Pedro Leopoldo, de três a quatro vezes ao ano. No entanto,
essa primeira visita mexeu muito comigo. O respeito e a humildade do Chico é algo
difícil de explicar. Não havia como não se contaminar com sua mineirice. Sua simplicidade despertou em mim o desejo de aprofundar o conhecimento da Doutrina.
Uma vez ele me disse – Rafael, você tem mediunidade de cura e tem que desenvolvê-la. Indicou-me o Sr. José Gonçalves Pereira, que era o presidente da Assistência
Social, da FEESP. E, seguindo seu conselho, me preparando, educando a mediunidade, pude ajudar nas tarefas de desobsessão. Como morava no centro da cidade,
acabei por participar da Campanha Auta de Souza, liderada na época, pelo Sr.
Nympho Corrêa. E foi o Sr. Corrêa quem me convidou para fazer parte da Mocidade
Espírita da Casa Verde. E, da Mocidade ao Nesj, tudo aconteceu com tranquilidade.
Recordo-me de D. Erailde, no trabalho de passes, às quintas-feiras. Mas, acho que
a parte em que eu mais me empenhei foi a de divulgação, trazendo palestrantes que
pudessem promover visões diferentes e mais abrangentes da Doutrina. Consegui
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trazer o Divaldo Franco, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, a Dra. Marlene Rossi Nobre, por exemplo. Pessoas que, com o tempo, se mostraram ícones do Espiritismo
no Brasil, e até mesmo de reconhecimento mundial.
Observe que a vida foi me presenteando, foi um toma lá, dá cá. O Dr. Hernani era
presidente do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo
( DAEE ), e foi ele quem nos auxiliou a obter água para a obra da Casa Transitória
Fabiano de Cristo, trazendo um cano da Av. Celso Garcia, somente para este fim,
passando por cima de toda a burocracia, pela causa nobre que representava.
Com o Divaldo, tive a oportunidade de trabalhar na desobsessão, em um período
que passei na Bahia.
Com o Chico, eu ia ao leprosário aplicar o passe. Interessante notar que, neste
caso, o receio me pegou a princípio, pois o perigo da contaminação não é criação
fortuita, nessas condições. O Chico, tendo percebido que eu não sabia como me
comportar, com a serenidade que lhe era particular, disse-me – “não se preocupe, temos a proteção de Aleijadinho. Uma luz verde nos envolve e nos protege de
quaisquer vírus, bactérias ou micróbios que possam nos atingir”. O que era receio,
portanto, deixou de existir e o trabalho se tornou gratificante.
Como não encontrar alegria, quando há a certeza de que os Espíritos nos assistem
diariamente? Como conseguem viver as almas que não possuem qualquer traço de
ligação com o espiritual? Que sentimentos e frustrações elas carregam? O Espírito é
tudo. É ele o co-criador, a inteligência em ação, o comando, a causa e a finalidade
dentro da Criação. Como podem existir homens que ignoram deliberadamente o
outro lado da vida? Sim, porque a vida tem dois lados – o eterno e o passageiro. E
este lado é o de passagem.
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Não sei como descrever a você a maravilha dos contatos, através desses sentidos
humanos, com a realidade espiritual. Tirando a pessoa do Chico Xavier, que não
permite comparação com outra que tenha conhecido, o que mais me impressionou nesses anos de convivência com a espiritualidade, foi ver, com esses olhos
materiais, a presença de Espíritos abnegados que se materializavam, vez por outra,
como Emmanuel, Meimei, Ambrosina, D. Cidália ( madrasta do Chico ).
O fenômeno atordoa. É o maravilhoso que se mostra natural, mas é, acima de tudo,
o amor como veículo, que os leva a se apresentarem, como se resumissem naquelas formações fluídicas, o discurso de vários sermões acerca da beleza da Criação
Divina, da potencialidade da perfeição, da oportunidade do perdão, compreensão,
recomeço e amor. Não há palavras que conheço, capazes de descrever os sentimentos que me brotaram nesses instantes. Ficam apenas as lembranças...
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Dr. Hernani Guimarães Andrade

N

asceu em Araguari, Minas Gerais, em 1913.
Já era espírita quando veio para São Paulo cursar Engenharia Civil, na
Universidade de São Paulo.
Apaixonado pelos estudos e pela Doutrina, examinou os experimentos

e as teorias dos metapsiquistas e parapsicólogos, na busca da realidade do Espírito.
Em 1963, fundou o IBPP – Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, em São
Paulo, com o objetivo de estudar os fenômenos psíquicos, biológicos e físicos, em
todas as suas manifestações.
Resultam de seus experimentos, trabalhos voltados à sustentação da existência do
Perispírito, ou MOB – Modelo Organizador Biológico.
É valiosíssima a sua contribuição para a Doutrina Espírita, no que concerne à parte
científica da mesma. Autor de dezessete livros e cinco monografias. Seus trabalhos
são reconhecidos internacionalmente.
Deixou esse plano em 2003.
Maiores informações: www.youtube.com/watch?v=sZasowIokIE
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José Gonçalves Pereira

J

osé Gonçalves Pereira nasceu em São José do Barreiro, Vale do Paraíba,
em 14 de junho de 1906.
Na cidade de São Paulo, foi nomeado, em 1949, Diretor do Departamento de Assistência Social da FEESP. Durante os anos em que dirigiu

este departamento, promoveu muitas atividades. Primeiramente, em um terreno
atrás da sede da Federação, depois, no casarão posteriormente adquirido na Rua
Santo Amaro e, a partir de 1960, na Casa Transitória Fabiano de Cristo, na Marginal do Tietê.
Na sua gestão, foi criada a Campanha da Fraternidade Auta de Souza (03/02/1953),
por ideia do Sr. Nympho Corrêa. A Campanha surgiu da necessidade de arrecadarem mantimentos para as famílias que eram assistidas e que, inicialmente, se
chamaria “Campanha do Quilo”.
O nome e a forma definitiva surgiram, no entanto, após visita a Chico Xavier em
Pedro Leopoldo. Ele lhe informou que estava presente uma jovem desencarnada, irradiando intensa luminosidade, dizendo ser participante das tarefas do atendimento
aos necessitados do referido departamento. Esta jovem era Auta de Souza.
Em outra visita que fez a Francisco Cândido Xavier, o Sr. Gonçalves notou que um
grupo de jovens copiava, em cadernos escolares, as mensagens psicografadas e
trechos dos livros de Allan Kardec. O motivo era a dificuldade de terem acesso aos
livros impressos, então caros e raros. Para amenizar esta situação, ele criou, em
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18/04/1953, o grupo “Os Mensageiros”, com a finalidade de distribuir mensagens
espíritas impressas. A impressão e distribuição foram, inicialmente, custeadas pelo
próprio Sr. Gonçalves mas, aos poucos, se juntaram outros colaboradores e o grupo existe até hoje (http://www.mensageiros.org.br), tendo já atingido a marca de um
bilhão de mensagens, distribuídas para o mundo todo.
Já, a Casa Transitória surgiu da necessidade de um espaço mais adequado para
as atividades assistenciais da FEESP, e foi construída em terreno cedido pelo então
governador, Sr. Jânio Quadros.
Maiores informações: www.panoramaespirita.com.br
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Nympho Corrêa

N

ascido aos dezenove dias do mês de julho de 1918, em Poconé, Mato
Grosso, em 1944, ele e a esposa, Maria do Carmo, tornaram-se espíritas, quando o Sr. Nympho integrou-se à Mocidade do Centro Discípulos de Jesus. Lá, conheceu o Sr. Oli de Castro, que aprendera a

praticar a Campanha do Quilo, em Recife.
Por motivos familiares, transferiu-se para São Paulo, capital, em abril de 1952, fixando-se primeiramente, no bairro Santa Cecília e depois, para o bairro Casa Verde.
Passou a frequentar a FEESP, onde implantou a Campanha de Fraternidade Auta de
Souza, junto ao Departamento de Assistência Social, do qual o Sr. José Gonçalves
Pereira era o diretor.
“Ao chegar à Federação, observei o Diretor do Departamento de Assistência Social, José Gonçalves Pereira, dar dinheiro aos necessitados. Entretanto, senti que
algo mais poderia ser feito. Propus mudanças e conseguimos apoio dos outros
companheiros. Com o fortalecimento e o crescimento da Campanha na Federação,
chegamos a formar dez grupos, com uma média de vinte e dois caravaneiros. Todos
os grupos possuíam coordenadores, sub-coordenadores e secretários, para dar
suporte ao trabalho e auxiliar na prestação de contas.”
A Campanha expandiu-se para outros Centros Espíritas, e o Sr. Nympho passou a
coordenar reuniões para outros Estados. Surgiram as CONCAFRAS (Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza), em 1956, com o objetivo de
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reunir e unificar os propósitos da Campanha. Foi diretor da mesma por dezessete
anos, e um dos fundadores da Casa Transitória de São Paulo.
Da capital paulista, deslocou-se, no final de 1969, para o interior do Estado, Ribeirão
Preto e depois, fixou residência em Brasília.
Maiores informações: www.jornalespiritaautadesouza.com
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Clélia Fiorini de Peder

M

eu irmão, Celso Fiorini, participou da Mocidade Espírita, mas, eu
iniciei minha trajetória no Nesj, somente em 1970, ao lado de amigas maravilhosas, dentre as quais Elaine Húngaro, Therezinha Viotti
e Wanda Collino.

Juntas, tivemos a oportunidade de implantar o Chá das Fraldas e o Chá das Lãs,
para fazer frente às necessidades da assistência social do Nesj. Era uma oportunidade de passarmos horas entre amigas, ouvirmos uma palestra edificante, ajudarmos com um pacote de fraldas ou um novelo de lã, além de saborearmos os
quitutes que nós mesmas fazíamos.
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Tudo isso para que o enxoval dos bebês das assistidas fosse completo, como gostaríamos que acontecesse conosco. Na verdade, o trabalho na assistência social
sempre foi muito gratificante. Tive a oportunidade de assistir a Dulce Peleis, de
1980 a 1982 e de assumir a presidência dessa área, de 1983 a 1986. Nos anos
seguintes, dei amparo à Therezinha Viotti e à Odete Lobão. Foi sempre uma grande
alegria ver meus filhos e netos participarem. Um gosto especial ao ter meu neto, de
quatro anos, ajudando na confecção das cestas básicas, manuseando os alimentos
mais leves. Uma coisa tão simples, porém muito significativa, pois, retrata o íntimo,
o desejo de trabalhar, de auxiliar.
Mas, não foi somente nesta área que participei. O trabalho de passes, mais especificamente o P3A, esteve sob minha direção por mais de vinte anos, enquanto meu
marido, Olavo, auxiliava no P3E. Quando a assistência Tabagismo foi trazida pelo
Sr. David de Paulo, através dos companheiros da Federação Espírita do Estado de
São Paulo, tivemos mais uma oportunidade de participar. Entre uma tarefa e outra,
os filhos cresceram, nos vendo na lida e nos ajudando.
Boa lembrança é aquela que guarda a visita do Divaldo, num sábado, para conhecer
o trabalho de distribuição da sopa às crianças da Evangelização, pelo Grupo Maria
de Nazaré.
O tempo passa, as dificuldades se modificam e, às vezes, dão outro rumo às nossas
vidas. Há alguns anos, dependo dos filhos, que também têm suas obrigações, para
comparecer ao Segue a Jesus. O afastamento involuntário se deu por conta das
orientações do próprio Mestre. Amar o próximo, cuidar do mesmo, pela parábola
do Bom Samaritano. E tanto meu marido, como meu pai, tiveram preferência nessa
batalha que é a vida. Mas, mesmo nesses dias difíceis, o Segue a Jesus esteve pre-
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sente. Por tudo que estudei, pelo exercício do amor fraterno, pelo carinho das amizades, por tudo isso, uma força me abraçou diante das doenças e das despedidas.
Despedidas, apenas breves despedidas, pois, aprendi que a verdadeira vida não é
essa e, para os que amam, os laços superam as separações, pelo diminuto tempo
que elas acontecem, quando comparadas à nossa trajetória como Espíritos.
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Julieta Ribeiro

E

u adoro todas as religiões. Religiões, aquelas que nos ligam com Deus,
de moral elevada. Olhem, olhem os meus livros... Leio de tudo, para
aproveitar a essência, mas o Espiritismo foi e é o diferencial da minha
vida. Adoro ler, preciso manter minha mente ativa, nos meus noventa

anos. Sou feliz, porque me sinto livre e saudável, mentalmente.
Comecei pelo espiritualismo, onde fui com minha irmã frequentar a Umbanda. Bem
que eles tentaram me fazer trabalhar, mas a mediunidade não aflorou, ou melhor,
não se educou por lá. Sofreram comigo, até que uma médium disse que meu lugar
não era ali.
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É o destino, o chamamento que nos leva onde já assumimos compromissos anteriores a esta vida. E lá fui eu conhecer a Urandi, através da D. Hermínia Húngaro,
cunhada da Elaine Húngaro. Lá, aconteceu a identificação com a espiritualidade e
lá, descobri o que há de melhor na Doutrina- o estudo. O estudo que esclarece, que
retira a ignorância.
Que alegria me tornar aluna... Foi nos meados de 1965, uma verdadeira riqueza. O
Sr. Edson Leonis, extremamente didático.
As lembranças são muitas, porque não havia tarefa onde eu não me encaixasse. Já
o Osvaldo ( Sr. Osvaldo Ribeiro ), sendo tipógrafo e, por natureza, “organizado”, logo
se dispôs a arrumar os papéis do Núcleo. Gostava mesmo era do encaminhamento
para o passe. Foi um pulo o seu entrosamento na administração da Casa, chegando
à presidência. E olha que, como a maioria dos maridos, foi parar no Segue a Jesus
só para me acompanhar.
Recordo-me que foi na sua gestão, onde foi aprovada em assembleia, a proposta
da mudança do nome, que era comprido e o quanto complicava...
Uma Casa desse porte de luz traz entre seus colaboradores, uma relação que não
podemos entender de imediato, mas que está “escrito nas estrelas”. De todas as
lembranças, uma vale a pena ser registrada.
É certo quando dizem que não há dor maior do que a perda de um filho, e só mesmo o conhecimento e a sustentação, decorrentes da Doutrina Espírita, permitem a
um pai e uma mãe continuarem vivos. Isto é algo tão precioso que mal conseguimos
avaliar. Imaginem os desastres que aconteceriam, caso não tivéssemos esse intercâmbio espiritual. Graças a Deus, tínhamos já esse esclarecimento, quando nosso
filho se foi, em 1968.
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Foi numa viagem à cidade de Vacaria, que ele e o Hélio Húngaro, irmão da Elaine,
foram em busca de trabalho. Aconteceu o acidente fatal para o meu filho. O mais
interessante é que eles começaram com uma amizade tímida, como de seres que
se reconhecem, mas não se lembram de onde e nem de quando. Recordo-me de
ouvi-lo dizer que sentia algo estranho quando recebia passes do Hélio. Essa amizade tomou um vulto inexplicável. Havia um carinho profundo de meu filho para com
ele. Quem saberá dizer? Só dá para ter certeza que havia uma relação espiritual
entre eles, para uni-los em situação tão difícil.
Ah! Mas tem outra coisa que eu lembrei, muito bacana. Sabe a Izabel Caputi? Não é
que um dia ela veio bater na porta da minha casa, para me dar um pacote de fraldas!
Queria que eu levasse ao Centro, para compor o enxoval para as mães carentes. Eu
olhei bem pra ela ( vai ver nem era eu...) e disse: vá você levar lá. Eu sabia que ela
levaria e ficaria. E não foi o que aconteceu? Ela ficou e ainda está, não está?
É! O Plano Espiritual aproveita ou cria as situações mais diferentes para nos colocar
nos eixos. Você viu essa última? Que maravilha o filme Nosso Lar! Depois dos livros,
isso foi o melhor caminho para combater a ignorância, mostrar que não há somente
esse corpo. Que tesouro!!
(Sorrisos, muitos sorrisos – sua marca registrada)
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Deocleciano Bertasi

F

oi no Segue a Jesus que eu tive a oportunidade de conhecer a Doutrina
Espírita. Era 1963 e, por indicação da FEESP, eu vim parar aqui. O momento era de dor, pois minha esposa havia sofrido uma cirurgia para retirada do seio, vitimada pelo câncer. Havíamos procurado auxílio no Grupo

de Cura na Federação e lá, nos apontaram a Federação da Casa Verde, como era
conhecido o Centro, pelo seu destaque no bairro. Estávamos atrás da cura do corpo, mas a colheita foi bem outra. Para minha esposa, creio, veio a sustentação para
os momentos mais difíceis que ainda estava por passar. Para mim, veio o sentido
da própria existência.
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Religião não era uma coisa que me cativasse, não fazia sentido. Nunca tinha encontrado nexo nas bases das religiões monoteístas, nascidas da história de um casal.
Como acreditar em algo que se sustenta em dogmas? Se realmente eu aceitasse a
criação da Humanidade a partir de Adão e Eva, como dizem as escrituras, teria que
abandonar a razão. Não é preciso pensar muito para estranhar o fato de que, após
ter matado Abel, Caim foi para cidade distante constituir família. Como existiam cidades se a primeira geração ainda vivia? Que outras pessoas eram essas? Mistérios
de Deus, disse-me um padre. Porém, isso não era coisa que eu pudesse suportar.
A saída era dar apoio à esposa, mas ficar do lado de fora, evitando as ladainhas.
Um dia, no entanto, fui surpreendido pelo entusiasmo dela ao sair do tratamento.
Não poupou elogios à palestra, tentando me convencer de que eu perdera oportunidade preciosa. Na semana seguinte, a curiosidade bateu mais forte e tive o prazer
de ouvir e conhecer o engenheiro Jacques Conchon. Uma inteligência ímpar que,
naquela noite, explanou sobre o livro Paulo e Estêvão. Fiquei tão impressionado
que, terminado o comentário, procurei-o, saindo por uma porta que dava para o
quintal. O Segue a Jesus funcionava numa casa pequena, onde existia somente o
espaço do salão de palestras. Do lado de fora, nos fundos, uma casinha destinada
ao caseiro.
Junto ao Jacques, estavam o Diógenes de Paula e sua esposa Valda, os referidos
caseiros, além de Walter Massara França, o presidente do Centro. Afirmando logo
de cara não ser espírita, elogiei o palestrante que me sugeriu a leitura dos livros da
Codificação e, como eu dissera não possuir recursos, ganhei ali mesmo o “O Livro
dos Espíritos” do França, o qual me convidou a frequentar a Casa.
Os Espíritos têm livro? Pensei. Pensei e descobri que sim, pois ali estavam resumi-
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das “as verdades” que somente eles poderiam trazer, portanto, a obra era deles,
assim como Kardec afirmou que era. Tive a oportunidade de ler e absorver profundamente, em curto espaço de tempo, o conteúdo. No caminho para o trabalho diário, em ônibus que trafegava no contra fluxo, a tranquilidade me permitiu encontrar
a lógica para o sentido da vida. Creio que foi mais um recordar daquilo que já sabia,
lá no íntimo d’alma.
Na semana seguinte, retornei para agradecer o presente, quando fiquei sabendo
que, em 1964, a primeira Escola de Médiuns seria inaugurada. Foi o França quem
abriu as portas da Casa para a nova fase. Anteriormente, o regime era de “mesa
branca”, diríamos. A assistência espiritual sempre presente e com bases Kardecistas, porém, sem o estudo sistematizado. Para esse novo período, surgiu uma
necessidade – um espaço maior.
Mesmo sem a especialidade em construção, os homens do Segue a Jesus colocaram as mãos na massa, e a casa física foi aumentando.
A Escola de Médiuns tinha sido conquista maravilhosa, mas, em 1969, eu resolvi
investir na Escola de Aprendizes do Evangelho. A princípio, recebi uma negativa do
diretor de ensino da FEESP, o professor San Jácomo ( também professor da USP).
Inconformado, pedi auxílio ao Edson Leonis ( secretário da FEESP ), que me levou
a uma audiência particular com o Comandante Edgard Armond. Eu posso autorizar – disse ele – desde que nossa turma se responsabilize pelas aulas. E assim foi
feito, tendo sido implantado em 7 de outubro de 1969, com encerramento, ou seja,
formatura, ocorrida na própria Federação, juntamente com a turma do Aprendizes
de lá. Dos trinta e dois que iniciaram o curso, apenas quatro desistiram.
Muito devemos ao casal Leonis, que tudo fez para que tivéssemos a oportunidade
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de crescer em conhecimento. Eles eram muito ativos na FEESP. Foi D. Oslávia
quem criou o Grupo de Samaritanos, para o socorro e implantação do Evangelho
no Lar, ao qual aderimos mais tarde.
É extremamente prazeroso recordar essa fase. Acredito que fiz minha parte nesta
Casa, que me abriu as portas para um destino diferente do que eu viveria. Aqui,
recebi a base de um projeto que consegui trilhar – disseminar o conhecimento da
Doutrina. Com o passar do tempo, algo mexeu no meu íntimo, como um incômodo.
Eu tinha a sensação de que precisava sair do Segue a Jesus, porém, não entendia
bem o porquê. Também não poderia abrir isso aos amigos, que talvez interpretassem de maneira equivocada esse sentimento. A saída foi procurar uma consulta
espiritual na Federação. Ouvi o que já sabia, mas não tinha compreendido. Minha
tarefa no Segue a Jesus estava finda, à medida que eu abraçasse novos compromissos. Assim como as Escolas representaram um marco na minha vida, eu tinha
que levá-las a outros cantos. E assim eu fiz. Migrei para outras Casas com esse intuito, e fui implantando o ensino do Evangelho e de Médiuns por onde passei. Levei
ao CEUF, ao Bezerra, ao Napoleão Laureano, mas, sempre com o coração ligado
ao Segue a Jesus.
Sou um filho desta Casa que saiu a semear, digamos assim. E essa certeza eu tenho, como muitos a têm, de que não são os amigos encarnados que nos ligam a
esse Núcleo de trabalho. Nossos laços são fortes porque estão marcados ao Plano
Espiritual. São os amigos do lado de lá que nos atraem de maneira espetacular.
Tínhamos uma Federação recheada de gente culta, coronéis, doutores... Mas algo
“invisível” nos fazia, à minha mulher e eu, atravessarmos o rio, amassar o barro e
vir ter numa casa simples, em rua sem saída. E hoje não é diferente. Alguns de nós
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já mudamos de cidade, mas não cortamos o cordão umbilical. Toda Casa Cristã é
bela, confortadora, porém, nesta Casa é que encontramos os “Amigos” mais íntimos, que só pela presença, sem a necessidade de visualizá-los, nos fazem recordar
os compromissos com o Alto. Quem for do Segue a Jesus entende o que eu digo.

146 | Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas

Maria Amélia de Souza Casagrande

A

os setenta e oito anos, como colaboradora desta Casa, atualmente,
faço parte da Assistência A-2, como uma das dirigentes. Para tal tarefa, temos uma hora de estudo com leitura e comentários de dois
livros, sendo um de André Luiz e outro de Allan Kardec. Depois, mu-

damos de ambiente para onde ficam os assistidos. Juntos, ouvimos um comentário
evangélico, as vibrações à distância e a palavra do amigo espiritual, pela passividade de um médium de psicofonia. Também colaboro na assistência social, dando
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aulas de culinária para as gestantes, onde a intenção é levar alguma informação
sobre a maneira correta de se alimentarem.
Sou convidada a fazer comentários evangélicos, que me trazem grande satisfação
porque, revendo ensinamentos dos livros de Chico Xavier, Kardec, do Evangelho,
me sinto obrigada a analisar e corrigir meus comportamentos diante da vida, além
de fazer a divulgação do que Jesus nos ensinou.
As lembranças que tenho desde que conheci o Espiritismo, só me trazem felicidade.
Revejo o caminho percorrido, e posso afirmar que muito fui amparada pelos amigos
espirituais. Eles trouxeram esperanças novas para acreditar no ser humano, acreditar na vida imortal, a conhecer melhor Jesus, analisando a sua importância nas
nossas vidas.
Aos dezoito anos de idade, recebi o convite de uma querida amiga, Odette, nestes
termos: “Maria Amélia, estou frequentando a União Espírita Federativa Paulista (bairro da Liberdade), onde minha mãe está fazendo um tratamento. Ali, eu aprendi que
existem mundos habitados à nossa volta, que a vida continua e que poderemos encontrar os nossos amados, depois da morte do corpo. Você gostaria de ir comigo?”
Tanto gostei do convite, que me recordo palavra por palavra. Ela tocou realmente no
meu ponto fraco. Começamos a emprestar livros como: Exilados de Capela, Urânia,
Há dois mil Anos, Cinquenta Anos Depois, Nosso Lar, e assim, não paramos mais,
nem as leituras nem o contato com o Espiritismo. Nossa amizade permanece até
hoje, como duas almas irmãs.
Com a morte de João Collino (pai da amiga Wanda Collino), um dos dirigentes
dos trabalhos mediúnicos da União, continuamos a tarefa com sua nora, Erailde,
médium vidente, muito respeitada e amada por todos que a conhecem. Depois de
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frequentar muitos anos, no prédio do Dr. Calvo, as sessões da D. Erailde, conheci
Elaine Húngaro , outra alma nobre, quando então, vim para o Segue a Jesus, mais
ou menos a partir de 1970.
Foi na Assistência Social, trabalhando ao seu lado, que aprendi muita coisa. Primeiro, na União Espírita André Luiz, depois no Nesj. Esse tipo de tarefa sempre me
realizou, por permitir um contato mais direto com o assistido em suas necessidades.
Elaine sempre foi, e é a “mãezona”, amiga de todas as horas. Ainda na Assistência
Social, conheci D. Laurinda (mãe de Terezinha Viotti) e um grupo de senhoras muito
simpáticas. Juntas, fazíamos trabalhos manuais e a reunião era uma vez por semana, no número 33 da Rua Urandi.
Minhas tarefas na escola se iniciaram pela apresentação de minha pessoa, pela
Elaine, ao presidente da Casa, Sr. Osvaldo Ribeiro. Aprendendo com as professoras mais antigas do ramo, me esforcei por compartilhar ensinamentos com Izabel
Caputi, Aida Garcia Lemos, Zuleika Ferreira dos Santos, Maria Amélia Chicaroni,
Neusa Sapienza e outros. Como colaboradora dos trabalhos de passes, permaneci
muitos anos no P1-P2. Neusinha, Heleninha, Thereza, Seu Candinho e muitas amigas. A dirigente era Izabel Caputi, competente, com o dom de envolver as pessoas
com seu carisma. Quando se formou o grupo da sopa, lá estava eu. Grupo Maria
de Nazaré! Quantas amigas dedicadas! Quanta sopa distribuída para crianças da
Evangelização, do orfanato... Durante anos...
Um dos maiores ganhos à dedicação a uma Casa de Amor, são as amizades que se
fazem, extremamente importantes quando necessitamos de mentes vibrando por
nós, em situações delicadas da vida. Aí é que sentimos como tem peso, o amor de
que tanto falamos.
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Em termos de mediunidade, com o passar do tempo, fui aprimorando a psicofonia,
vidência e inspiração. Com isso, pude auxiliar em tarefas como P3F e Plantão.
Com oportunidades diferentes de trabalho na Casa, acabei por guardar algumas
recordações especiais. Uma delas ocorreu quando, após o estudo que antecede a assistência espiritual, deparei-me apenas com um assistido para o passe. Se
compararmos com o que acontece hoje, com a demanda que o Segue a Jesus
sustenta, é para sorrir diante da constatação de que, uma Casa do nosso porte não
se constrói de um dia para o outro. Nada é mágico, e sim, resultado da atuação
de uma planificação espiritual onde nem sequer nós, os protagonistas encarnados,
conseguiríamos imaginar o futuro.
Também tenho na lembrança que recebemos, certa vez, uma doação de um saco
de batatas e um de cebolas. Elaine e eu ficamos algumas horas naquele dia, separando batatas e cebolas, pois nem todas estavam boas. Montamos vinte cestas
de mantimentos para distribuição e, em cada uma, um quilo de batatas e um quilo
de cebolas. Ríamos muito em momentos como esse. Hoje sei que são mais de
duzentas cestas, mas creio que não teríamos mais a saúde física para esse trabalho
braçal. É uma alegria ver como funciona a assistência social hoje, visto que começamos tão timidamente, fora da nossa Casa por não termos espaço físico para tal.
Há muito colaboradores e uma diversificação. Artesanato, alfabetização de adultos,
cestas básicas para idosas, família e gestantes, Grupo do Bem, para a distribuição
de lanches à noite aos moradores de rua.
Outro ponto crucial quando se busca o trabalho na Seara de Jesus é o fortalecimento da fé, sem a qual nada seríamos. Mantenho minha fé com o trabalho em benefício
do próximo, onde houver necessidade, e na medida do meu entendimento e das
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minhas possibilidades. Quão triste é ver aqueles que em nada acreditam, no que
se refere ao Criador e Suas Leis, e se desesperam por coisas mínimas, ou perdem
energias durante a vida, correndo atrás de objetivos secundários. Só quem tem
oportunidade de estudo e vivência do Evangelho de Jesus, numa Casa de Amor
como a nossa, tem condições de avaliar os acontecimentos do dia a dia, superando
dificuldades e alegrando-se na medida certa, com os ganhos. É uma ciência, que
se aprende na prática, com o exercício da boa vontade.
Como agradecer a tudo isso? Aprendi que, em primeiro lugar, aproveitando todas
as sementes que nos são oferecidas. Começando pelo estudo constante. Todos os
cursos que o Núcleo promove são importantes, pois ampliam a nossa visão, mostrando novos horizontes. Marco presença sempre! Depois, colaborando com a manutenção da Casa em si, pois, para que haja condições do trabalho espiritual existir,
a casa material tem que vir primeiro. Desde sempre, os integrantes das diversas
diretorias necessitaram angariar fundos, pois os gastos são muitos. Digamos que
houve muito esforço para levar adiante a obra do bem, e mesmo assim, a gente tem
oportunidade de se divertir, se alegrar. Quantos bingos foram realizados! Rifas que
nos obrigavam a procurar simpatizantes do Espiritismo, entre parentes e amigos. Os
prêmios, sempre ótimos! E o melhor, sempre foi doação, o exercício da caridade.
A época dos Bazares, em dezembro e em maio, às vésperas do Natal e do dia das
Mães... Na verdade, era uma exposição dos trabalhos feitos por alunas e pessoas
interessadas em colaborar com o NESJ. Lindíssimas toalhas, bordadas à mão ou
pintadas; roupas de crianças; enxovais para bebês, feitos de tricô, e crochê; almofadas; panos de prato; quadros, etc.
Posso dizer que, parte do trabalho daqueles que ajudaram e ajudam o Núcleo a
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crescer, e a ser conhecido como um lar acolhedor, deve-se aos Espíritos Amigos
que, sob o comando de Jesus, nos orientaram e continuam à frente dessa obra de
Amor. Podemos observar o progresso nestes anos todos. Lanchonete; venda de
roupas e calçados a preços simbólicos para os assistidos, pois assim, valorizam o
que adquirem; bazar permanente; maior conforto nas salas para os colaboradores
e assistidos. A história do Núcleo Espírita Segue a Jesus tem na sua Bandeira, milhares de pontos de luz que representam todos os colaboradores, palestrantes, professores, dirigentes, encaminhadores do Plantão, da portaria, na secretaria, aqueles
que nos agraciaram com as suas prendas, bolos, docinhos, salgadinhos, jantares,
almoços, e mais, e mais... Do ponto de vista espiritual, essa Bandeira Representativa, tremulando, é um convite às outras tantas criaturas que queiram pertencer a esta
família, aprendendo na prática, a repartir aquilo que já conquistaram em sabedoria,
e a adquirir virtudes para anular o mal que ainda queira surgir dentro de cada um.
Seguir Jesus significa apenas isso. Para encerrar, deixo aqui o meu agradecimento
a quem teve a ideia de fazer este projeto. A vida do NESJ merece ficar registrada e,
ninguém melhor do que aquele que viveu parte dessa história, para poder contá-la.

1

1-Amélia Casagrande / 2-Elaine Húngaro
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2

Jacques Conchon

U

m dos fundadores da Aliança Espírita Evangélica e do CVV – Centro
de Valorização da Vida.
Em 1962, ocorreu, numa sala cedida pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, com a voluntária Misayo Ishioca, o primeiro plantão

da entidade – CVV. Esta foi uma iniciativa de Edgard Armond, que animou o Sr.
Jacques ao empreendimento.
Por informação de Chico Xavier e Yvonne Pereira, o CVV era um trabalho organizado no mundo espiritual, por uma agremiação denominada Fraternidade Esperança,
dirigida por Francisca Julia e Batista Cepelos, poetas parnasianos que desencarnaram por suicídio.
Maiores informações: observadorespirita.blogspot.com.br
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Apparecida De Brano

E

m 1962, passei por uma época de fortes dores de cabeça. Eram crises
que me atordoavam. Em meio a esta fase, tive um desprendimento que
muito me assustou, por não ter explicação para o acontecido.
Nesse desligamento, onde eu tinha certeza de estar acordada e ainda

sentada na cama, fui levada a um lugar muito lindo, envolto em paz, onde o Sol era
imenso e seus raios, que iam do amarelo ao vermelho, pareciam cobrir todo o Universo. Quando me aproximei mais do referido lugar, retornei subitamente, ficando
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apavorada. Tudo era tão nítido, tão palpável e ao mesmo tempo tão desconhecido, que eu temia enlouquecer. Minha mãe e meu marido logo providenciaram uma
consulta médica, pois ambos também receavam pela minha saúde mental, tal era a
certeza com que eu afirmava ter vivenciado essa viagem.
E talvez meu destino tivesse sido o de muito sofrimento, tal qual acontece a outros
médiuns incompreendidos, não fosse minha amiga de infância, a Mariazinha ( Maria Amélia Casagrande ), a me tranquilizar e me conduzir a um núcleo espírita. Era
o mundo espiritual, que eu descobria pelas mãos generosas de amigas, que me
esclareceram que o que eu tivera, fora somente o chamamento para o trabalho em
nome de Jesus. Primeiro a Zinha me levando até o centro do Sr. Aberíades Gonçalves ( que chegou a ser presidente do Segue a Jesus ), depois o encontro com as
doçuras de D. Laurinda Viotti e Elaine Húngaro Certo.
A Zinha me abraçou na porta de casa, quando eu saía para o médico, chorando,
e, na tranquilidade que lhe é a maneira de ser, afirmou que eu não estava ficando
louca. Olha onde a ignorância pode nos levar!
Depois ela me encaminhou até as mãos da D. Laurinda, que percebeu, com os
anos, que eu precisava mais do que o contato com os Espíritos, precisava entender
como funcionava a tal da mediunidade. Por isso, fui parar no Segue a Jesus, pois
lá havia um estudo sistemático da Doutrina Espírita, através do Curso de Médiuns.
Fui para o Segue a Jesus, que era pequeno e não tinha local para comportar uma
assistência social, mas que possuía um pequeno grupo, de nome “ Scheilla” que
desenvolvia trabalhos de corte e costura, tricô, crochê, em uma pequena sala da
UAEAL, um núcleo assistencial que ainda fica ao lado do CEUF ( Centro Espírita
União e Fraternidade ). Esse grupo era formado pela Zinha, D. Elaine, D. Iza e D.
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Maria Corrêa. O que era realizado por nós era vendido e o dinheiro, revertido à assistência social. Assim, comecei a colaborar nessa assistência, até os dias de hoje.
Já dei passes, mas tive que me afastar; mas, da assistência social, eu só mudo de
tarefa dentro dela mesma.
Um fato interessante é que no início do contato com a Doutrina, eu psicografava
coisas estranhas, uma escrita em forma de traços, desenhos, parecidos com o que
há no Oriente ainda, e que nada acrescentavam, porque ninguém compreendia.
Com o curso de educação mediúnica, que na época, se chamava desenvolvimento
mediúnico, foi brotando a tendência à poesia e desde então, elas fazem parte de
minha vida, preenchendo os vazios.
Sempre fui uma pessoa tímida para falar em público, e também não me achava com
competência para aconselhar aquele que vinha à Casa, em busca de socorro, por
meio do Plantão. Mesmo assim, fiz o curso de plantonista com o Celso Fiorini, pela
vontade de aprender, mas não porque queria trabalhar com esta responsabilidade.
Meu mundo sempre foi a assistência social, pois, por meio dela, as amizades me
auxiliaram a recordar os ensinos de Jesus, e a aplicar nos momentos de dificuldades, que foram muitos nesses anos.
Da Rua Águas Virtuosas, o Grupo Scheilla veio para o Segue a Jesus, depois que
foram feitas ampliações. Diversificou bastante o trabalho através das diretorias, mas
sempre voltado ao auxílio daqueles que pouco possuem. Uma experiência marcante
e da qual sinto saudades, foi o período de dez anos que estive junto à minha sobrinha Nenê ( Alzenir Gianizelle ), cuidando das grávidas. Sabe, quando a gente se
interessa pelo sofrimento dos outros, alguém vai se interessar pelo nosso. Tem sido
assim. Quando se diz que nenhuma semente se perde, fala-se uma verdade que
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poucos conseguem entender. Como disse, fiz o curso de plantonista, por não querer perder a oportunidade de aprender, mas sem ter a coragem de me expor, pois
diante dos colegas mais experientes, não me enxergava com condições de atuar à
altura que uma tarefa deste porte exige. Os anos passam, as provas são diárias, a
certeza do amparo espiritual se fortalece cada vez mais e novamente, na chamada
“melhor idade”, um novo convite veio às minhas mãos. Desta vez, foi a querida
amiga Iara Errico quem me encaminhou ao trabalho que o Sr. Jonas Garcia realiza
na periferia, no Lar de Evangelização Caminho e Verdade. Lá, eu faço de tudo, sou
um “oficce-boy”, pela força da necessidade, inclusive recepcionando os que vêm
buscar ajuda. Viram? O tal curso que eu achei ia ficar guardadinho aqui, para uma
encarnação onde eu fosse mais descontraída, está me dando a sustentação que
eu preciso.
Olhando para trás e vendo quantas modificações aconteceram, eu vejo que tudo
mudou para melhor, até em mim. Os cursos vieram ensinar. Lembro que a Therezinha Viotti e a Izabel Caputi colocaram os estudos antes dos passes, e aí tivemos
mais oportunidades de aprendermos uns com os outros. Aqui eu eduquei a mediunidade e me eduquei para a vida, aprendendo que a revolta destrói, que a amizade
é o maior tesouro e que cada experiência é válida.
Para aqueles que estão conhecendo o Segue a Jesus hoje, eu aconselho aquilo que
ouvi de meus mestres: lembrar sempre das lições de Jesus, porque o contato com
os Espíritos só tem sentido se for realizado com amor.
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Histórico da fundação da UAEAL

2

3

4

5

1

1-Apparecida de Brano / 2-Maria Amélia Casagrande / 3-Rosimeire Gregnani / 4-Cecília Albuquerque / 5-Evandro Gregnani
(Aniversário de 50 anos da UAEAL - Novembro de 2011)

O

s representantes dos Centros Espíritas que integravam a União Distrital Espírita, a U.D.E. III Zona, reuniram-se em Assembleia Geral,
para fundar a União Assistencial Espírita André Luiz, em 30/06/1957.
Apesar de ser sucessora da União Assistencial de Casa Verde, fun-

dada em 20/11/1955, recebera, a partir daquela reunião, identidade própria, com
novo estatuto, nova diretoria e novos objetivos.
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A primeira diretoria eleita da UAEAL foi assim constituída:
Presidente: Alberto calvo
Vice-Presidente: Claudio Biancardi
1º Tesoureiro: Pedro Pelosini
2º Tesoureiro: Walter Gregnani
1º Secretário: Mario Granato
2º Secretário: Gilberto Calvo

Quando da fundação da UAEAL, os Centros Mantenedores eram:

Centro Espírita Irmão Augusto
União Espírita Mensageiros da Paz, Luz e Verdade
Centro Espírita União e Fraternidade
Sociedade Evangélica Espírita
Centro Espírita Unidos Caminho da Verdade e Segue a Jesus
Centro Espírita José Fernandes
Núcleo Espírita Apóstolo Matheus

Cada Centro Fundador indicava dois representantes para comporem a Diretoria
Executiva. Até 1960, a sede social da UAEAL era na Rua Sólon, 507, no bairro
do Bom Retiro, espaço emprestado pelo Centro Espírita José Fernandes. No local
onde hoje é a sede ( Rua Águas Virtuosas, 876), funcionava a Creche Katie King,
que abrigava, no período das 07:00h às 18:00h, cerca de 40 crianças, e o ambulatório Dr. Cesar Castiglione Jr. A farmácia funcionava na Rua Mangaratú nº 48, sede
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da União Espírita Mensageiros da Paz, Luz e Verdade.
A compra do terreno onde funcionava a creche e o ambulatório aconteceu em
12/06/1960. Após essa data, a Casa passou a ter outras atividades sociais: Clube
de Mães, distribuição de enxovais etc.
O objetivo maior da Instituição era unir as Casas que a fundaram, em uma única
meta: amenizar as dificuldades de nossos irmãos.
Com o tempo, o número de Centros Mantenedores foi diminuindo, a saber:
Centro Espírita Irmão Augusto – Passou a fazer a parte social em sua própria sede.
Núcleo Espírita Apóstolo Matheus – fundiu-se com o Centro Espírita José Fernandes
e, posteriormente, com a União Espírita Mensageiros da Paz, Luz e Verdade, passando a chamar-se Centro Espírita Os Mensageiros.
Centro Espírita Unidos Caminho da Verdade e Segue a Jesus, hoje com nova razão
social, Núcleo Espírita Segue a Jesus, também passou a realizar a parte social em
sua própria sede.
Atualmente, a UAEAL tem apenas dois Centros Mantenedores: Centro Espírita
União e Fraternidade – CEUF, e Centro Espírita os Mensageiros.
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assistência social
Rua urandi, 33
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Wanda Collino Pereira

M

eu pai, João Collino, foi um dos fundadores do Segue a Jesus.
Portanto, desde criança tive o contato com a Doutrina Espírita. O
Livro dos Espíritos foi minha primeira escola, porque, até então, não
haviam sido implantados os cursos. Sempre tive vontade de me

informar, estudar. Li bastante. Leio bastante. Nada preenche a alegria de aprender
sempre. O aprendizado é a única coisa que nunca se esgota. Sempre podemos
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aprender coisas novas a cada leitura do Evangelho, por exemplo. A cada dia, o
mesmo parágrafo, lido várias vezes, nos dá uma visão nova, um novo rumo, um
novo conceito. É uma experiência muito rica, muito gratificante. Crescemos muito
quando nos deixamos levar pelas obras trazidas por autores que fizeram da mediunidade, uma alavanca para o bem, como o Divaldo Franco. Colocar todo nosso
potencial de raciocínio num estudo sério, gera a segurança para agirmos como
Espíritos conscientes de nossa passagem por aqui.
Foi o conhecimento da filosofia espírita, através de O Livro dos Espíritos, que me
habilitou ao trabalho, e de forma intuitiva.
As dificuldades de cunho familiar foram os chamados decisivos para a ligação com
o Nesj.
Frequentei a quinta turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, na década de 70,
e me recordo de alguns colegas como a Maria Luzia de Souza, Antonio Sapienza,
Floripes Cassola, Alice Collino, Clélia de Peder, Dilma Viotti, Anna Maria Mauri, Izabel
Caputi, Valdemar Violante, dentre outros.
Havia um caderninho de capa preta, à época, onde relatávamos as falhas, nossas
condutas equivocadas, a fim de pensarmos a respeito, e criarmos o nosso ideal de
comportamento a alcançar, de acordo com o conhecimento que íamos recebendo.
O grande aprendizado do curso Aprendizes do Evangelho está na conscientização
da reforma íntima. É necessário que haja transformação na maneira como encaramos a vida, a convivência com o outro. Enquanto queremos modificar o outro,
nada se aprende, nada se ganha. É observando a nós mesmos que descobrimos
o verdadeiro sentido das expressões contidas no Evangelho, como por exemplo, a
indicação do jejum. O ideal seria que todos jejuássemos e agíssemos somente no
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bem, purificando nossos sentimentos. Jejuássemos do ódio, da maledicência, do
desânimo, do egoísmo, da calúnia e dos sentimentos contrários à caridade.
Voltando no tempo, trago a lembrança de meu irmão, Francisco Collino, já desencarnado, fazendo o piso da nova sede à Rua Urandi, e de sua esposa, Erailde Collino, organizando uma feijoada para a inauguração.
Também guardo na memória a realização do primeiro bazar da assistência social,
que foi feito na casa de meus pais – João e Irene Collino, que desocuparam um
cômodo para isso, já que não havia espaço no Segue a Jesus.
Sou da opinião de que o carro chefe de uma Casa Espírita é a assistência social.
É através dela, que muitos são atraídos para o consolo. Necessitam ser ouvidos, e
isso sempre foi feito com amor, pelo atendimento fraternal de nossa Casa.
O trabalho espiritual, com o auxílio de nós, colaboradores, faz do Nesj uma casa
Bendita, capaz de ser percebida por aqueles que têm sensibilidade, como a Maria Compri, trabalhadora da FEESP, do grupo que implantou o Evangelho no Lar.
Quando ela passava pela Marginal, sentia uma energia muito forte e luminosa que
emanava do nosso bairro, até que, intuitivamente, descobriu que havia um núcleo
espírita no local, onde a energia se fazia mais intensa. Passou a frequentar o Segue
a Jesus, assiduamente. Colaborou nas palestras e implantou o Evangelho nas assistências. Esse é o Segue a Jesus, grandioso pelo amor daqueles que vibram por ele.
Para ser um colaborador comprometido com esta Casa é necessário estudo e perseverança. Somente o conhecimento, o compromisso com a assiduidade e a disciplina nos sustentam em relação às responsabilidades assumidas, quando decidimos trabalhar pelo Cristo, numa Casa de Amor. Não importa se chegamos pela dor,
o que vale é a decisão de prosseguirmos sem o esmorecimento. E vale conhecer as
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biografias de precursores da Doutrina que, sofrendo pressões e até mesmo perseguições, não desistiram, abrindo assim, a estrada para que pudéssemos andar com
mais segurança. Lembremos do Chico, de Eurípedes, do Dr. Bezerra, de Cairbar
Schutel, de Edgard Armond, de Zilda Gama, de Yvonne Pereira, de Anália Franco,
dentre tantos outros que se sacrificaram em nome de Jesus.
Nosso bairro guarda histórias muito belas, de homens que abraçaram uma nova fé,
uma fé atuante, como o Dr. César Castiglione Junior. Espírita, atendia pessoas carentes, não abandonando os que não podiam dispor de recursos e encaminhando
para tratamentos espirituais, os casos necessários. Exercia a caridade como ensinou Jesus. Merecida a homenagem feita, denominando a principal rua do bairro,
com o seu nome.
Outros tantos abraçaram, anonimamente, a causa Cristã e fizeram do Segue a Jesus o seu polo de trabalho, revertendo em primeiro lugar, o benefício a eles mesmos,
pelo simples desejo de ajudar. Assim, me coloco nessa condição, através de muitas
obrigações assumidas, como o compromisso de dirigir a assistência CA, por mais
de trinta anos. Com o trabalho, os problemas familiares foram sendo administrados cada vez mais, com segurança e paciência. Quando damos, recebemos. E os
amigos espirituais nos ajudam, nos consolam, principalmente quando as limitações
físicas se colocam como obstáculos à nossa total participação.
Tudo que é feito com amor e com interesse pelo próximo, nos reverte em bênçãos.
Esse é o Segue a Jesus. Um espaço coroado de fraternidade dos dois planos, de
compreensão. E graças ao Mestre, que nos ensinou a conhecer o Pai, a entendê-Lo.
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Thereza França

O

que o Nesj representa para mim? O apoio, a estrutura de minha vida.
É minha casa.
A gente pensa que o Segue a Jesus necessita da gente, mas a verdade é inversa. Nós precisamos desse lar.

As amizades representam uma riqueza sem tamanho e aqui, eu fiz grandes amigos.
Começando pela Benê ( Benedita Santoro ) que, sendo minha vizinha, foi quem me
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trouxe ao Nesj. A Wanda Collino, Espírito valoroso, em quem sempre senti grande
apoio e com quem agradeço a Deus, poder compartilhar essa encarnação. As queridas Clélia de Peder e Vanda Copolla, a quem muito devo.
São muitos anos de convivência com companheiros de ideal, mas o amparo começou antes de conhecer a Casa. A mediunidade, mais especificamente a vidência,
causava-me dificuldades, quando tinha somente dez anos. Acabei passando por
uma forte depressão aos treze anos e, por isso, recebendo apoio de D. Adelina
Scagliarini e suas filhas. Minha mãe tinha desencarnado havia pouco tempo, e elas
me envolveram em muito amor, fortalecendo até hoje, um laço de amizade.
Como eu era católica, resisti bastante aos tratamentos em Casas Espíritas. Mas,
aos vinte e cinco anos, a Benê me convenceu. A partir daí, uma ligação se fez. Eu
tinha sede de conhecimento e as palestras preenchiam essa necessidade.
O Diógenes de Paula percebeu o meu interesse e minha constância. Convidou- me
então, a fazer o Curso de Médiuns. Iniciei, portanto, o caminho do aprendizado. Veio
depois, o Aprendizes do Evangelho, primeira turma.
O sonambulismo fez parte de minhas primeiras experiências mediúnicas. Levantava durante o sono, e perambulava pela casa. Por vezes, colocava a roupa que
havia separado para o dia seguinte e nem percebia. Essas sintonias desapareceram
quando passei a colaborar nos passes.
Nesses anos, percebi muitas mudanças no Nesj, sempre para melhor. Destaco que,
nos trabalhos iniciais, nos anos de 66, 67, não havia estudo das obras espíritas,
antes do atendimento. A introdução desses estudos foi de suma importância, para
a formação do médium e sua dedicação consciente à reforma íntima.
Procurando colaborar com a Casa que me acolheu com tanto carinho, fui secretária
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da diretoria, nas gestões do Sr. Deocleciano e do Sr. Osvaldo Ribeiro, no início da
década de 70.
Aqui, aprendi que a fé é inata, mas que deve ser cultivada. Que é necessário o estudo da Doutrina Espírita, com dedicação, porém, unido ao trabalho em favor dos
necessitados, pois todo conhecimento de nada vale se não nos tornarmos melhores, interessados no próximo.
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Izabel Lopes Passarelli

A

força da qual necessito, para dar continuidade ao trabalho de ajuda ao
próximo, eu recebo das tarefas que realizo no Segue a Jesus. A sensação é de que Deus está aqui, e eu venho me alimentar nesta fonte.
Atualmente, eu colaboro na assistência P1P2, na equipe da Izabel

Caputi, com quem aprendo muito. No entanto, tenho consciência de que minha
maior tarefa é fora da Casa Espírita, com os parentes e amigos. Carrego amor no
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coração, mas é difícil enfrentar a vida lá fora, onde as vibrações e interesses diferem
de pessoa para pessoa. Aqui, eu recebo esclarecimentos e forças para auxiliar, por
exemplo, uma amiga que vive só e necessita de companhia para ir ao tratamento de
saúde. Poder me doar é algo gratificante. É retribuir o que recebi da Espiritualidade,
principalmente lá no passado. Eu sentia um mal estar e uma tontura que muito me
afligiam. Indicaram-me uma médium que dava passividade a um Espírito denominado Pai José. Na casa dessa médium, conheci D. Adelina Scagliarini e D. Henriqueta.
Em 1975, vim para o Nesj, onde fiz os cursos oferecidos. Em 1987, pude auxiliar
na implantação do Programa da Sopa para os assistidos. Foi assim que aprendi a
manter minha fé, colocando o amor em ação. Um amor, aliás, que nos coloca em
situações inusitadas, como a que aconteceu em 1974, quando fui à casa de minha
irmã, em Uberaba. Ela estava oferecendo um chá beneficente, com a finalidade de
arrecadar fundos para as obras assistenciais do Chico. O ambiente estava tranquilo
e acolhedor e, do Chico, exalava um cheiro forte, parecido ao do vic-vaporub. Fora
isso, não tenho outras recordações, a não ser de estar ajoelhada ao lado do médium, chorando.
Relataram-me que eu fiquei descalça e me coloquei a cantar Ave Maria de Gounod,
movendo-me pela sala, impondo as mãos sobre os presentes, como se os abençoasse. Desconcertada, pedi desculpas ao Chico Xavier, por não conseguir entender
o que houve. Ele, por sua vez, agradeceu-me a contribuição pela mediunidade,
permitindo que Ana Nery , a enfermeira que o auxiliava, pudesse se manifestar.
Só há uma explicação para o que houve, e esta explicação tem a ver com o que eu
aprendi nesta Casa, de que temos que entregar nosso coração para que Jesus faça
de nós os seus servos.
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David de Paulo

S

empre tive muita fé em Deus e pertenci às Congregações Mariana e
Vicentina. Meu avô queria que eu me tornasse padre, mas assentei
praça, conseguindo escapar deste destino e tomando assim, as rédeas de minha própria vida, interessando-me pela Doutrina dos Espíritos.

Ainda jovem, perto de me casar, comecei a apresentar um problema de saúde que
os médicos não conseguiam diagnosticar. Certa vez, quando fui ao médico, acom-
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panhado de meu pai, que era militar, recebemos dele o diagnóstico de que meus
problemas não podiam ser curados pela medicina. Ele nos deu um endereço para
procurarmos auxílio, e tal endereço referia-se à Federação Espírita do Estado de
São Paulo.
Chegando à FEESP, encontramos o Com. Edgard Armond, a quem meu pai já conhecia. Senti certo receio a princípio, em frequentar esta Instituição, mas, com o
tempo, uma coisa muito boa foi me envolvendo. Acabei me formando no Curso de
Médiuns e colaborando na assistência social, entre outras tarefas.
Essa foi uma fase muito importante, porque ajudou a sanear uma revolta íntima
diante da aparente contradição entre a Lei Divina que manda “não matar”, e a responsabilidade de um militar que se prepara para a guerra. Um conflito me torturava
quando via o capelão abençoando armamentos e tanques de guerra, bem quando
lia obras que retratavam o quanto já se matou em nome do Senhor. Somente o Espiritismo foi capaz de colocar rumo aos meus sentimentos.
Conhecer a Doutrina e dedicar-me ao trabalho, foram as receitas para a cura da
doença que carregava, e que era, em suma, reflexo da mediunidade de prova que,
uma vez educada, deixou de me atormentar.
Já estava casado e com filhas adolescentes quando conheci o Nesj. Viemos todos
para cá. Retornei à escola mediúnica, junto com a Marta (Marta de Paulo ) e depois, a
escola de Aprendizes do Evangelho, seguida de muito trabalho. Participei ativamente
na aquisição da unidade da Rua Xiró, em 1997, e na implantação de duas assistências – o A2, com D. Rosa Chinellato à testa dessa obrigação, em 1980, e o Tabagismo, em 1991, com a Lairce Latorraca assumindo as responsabilidades de preparar e
conduzir os colaboradores que iriam auxiliar àqueles que quisessem parar de fumar.
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Hoje, com noventa e dois anos, declaro que o Nesj foi muito importante em minha
vida, proporcionando-me oportunidades de servir à Causa Cristã. Sinto-me feliz por
colaborar neste lar. Aqui, encontrei pessoas entusiasmadas pelo estudo da Doutrina
Espírita e pela reforma íntima, demonstrando amar a Deus, ao próximo e à Pátria.
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Rua urandi, 65
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Maria Marta de Paulo

C

omecei a frequentar o Nesj, lá pelos anos de 1969/1970. Fui levada,
pela primeira vez, por uma vizinha – Antonia Rodrigues – que era
colaboradora da Casa. Quem me cativou foi a primeira plantonista a
me atender e a primeira palestrante que ouvi – D. Hermínia Húngaro,

cunhada de D. Elaine Húngaro. Enquanto eu frequentava as escolas, procurei ansiosamente, por um grupo de mocidade espírita e não encontrei, visto que a União
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das Mocidades Espíritas da Casa Verde havia encerrado suas atividades, em 1968.
Creio que foi por isso que eu me senti inclinada ao trabalho de evangelização de
jovens, porque senti na pele, a falta de algo específico, voltado à essa faixa etária
que, queiramos ou não, é uma fase especial.
Quando estava no último ano do Curso de Aprendizes do Evangelho, em 1978, formamos grupos, onde cada um deveria escolher uma instituição para trabalhar. Meu
grupo foi visitar o Lar Irmão José, em Itapevi, São Paulo. Pensávamos em auxiliar
esses meninos – o lar era conhecido como Lar dos Meninos Desajustados – conforme pudéssemos, talvez arrecadando doações ou ajudando a cuidar dos mesmos.
Porém, para nossa surpresa, o Sr. Júlio, responsável pela Instituição, nos disse que
as crianças não recebiam nenhuma orientação religiosa, e que gostaria de abrir o
espaço para que pudéssemos levar as noções do Espiritismo para eles, Doutrina da
qual ele era simpatizante.
Minha irmã e eu éramos as mais jovens do grupo, e os demais nos escolheram
para realizar essa tarefa, pois acreditavam que a Evangelização de crianças era trabalho para jovens. Um amigo da turma do Curso de Médiuns, Sr. Afonso Horeither,
prontificou-se a nos levar ao Lar, uma vez por semana. Mais tarde, o Sr. Pedro Santini, meu pai, David de Paulo e outros, formaram um grupo que se dispôs a aplicar
os passes nos garotos, dando assim, a assistência espiritual, através da aplicação
dos fluidos. Para trabalharmos a assistência espiritual através da inserção de uma
nova visão do Espírito, obtivemos o auxílio precioso do Walter Mittelstaedt e de sua
esposa, Clarice, que haviam feito, na Federação do Estado de São Paulo, o Curso
de Evangelizadores.
Quando nós iniciamos efetivamente, o trabalho de Evangelização no Lar Irmão José,
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a Lúcia Cason de Arruda, que era responsável pela Evangelização das crianças e
jovens do Nesj que, à época de nossa chegada à Casa, dez anos antes, não existia,
convidou-nos para participarmos das reuniões de preparação de aulas. Para nossa
surpresa, a maioria dos encontros contava somente com as presenças da Márcia
e minha, ao lado da Lúcia, porquanto os outros evangelizadores tinham lá suas
dificuldades. Acabamos, portanto, fazendo uma troca nos nossos esforços. Não a
deixávamos sós na preparação dos temas, e ela nos ensinava o caminho.
Pouco tempo depois, o Nelson Ballarim, amigo da família e que também passara a
frequentar a Casa, foi chamado a dirigir a Área de Infância e Juventude, pelo afastamento da Lúcia, por questão de doença.
Na gestão de D.Terezinha Viotti, em 1980, fui convidada a substituir o Nelson, nessa
função. Para tal, fiz um acordo com a Márcia, onde eu assumiria o trabalho no Nesj,
e ela daria continuidade à tarefa com os meninos do Lar. Por incrível que pareça, ela
frequenta esta Casa até hoje. No mínimo, umas três gerações já passaram nesses
anos. Já tivemos a alegria de encontrar uma adolescente, filha de um garoto que
conhecemos lá, no início da empreitada.
Em todos esses anos de ligação com o Segue a Jesus, vi muitas reformas, em
várias etapas, até chegar ao que ele se encontra hoje. Vi muito trabalho e esforço
de muitos, para conseguirem realizar as obras necessárias. Vi também muitas dificuldades dos espíritas, em conciliarem a vida material com o conhecimento que
a Doutrina nos dá sobre o Ser espiritual que somos, bem como a importância de
procurar vivenciar tudo que aprendemos com essa Escola Bendita, a qual muito
devo. Com o que estudei no Segue a Jesus, e mais do que isso, com as oportunidades de trabalho aqui realizado, aprendi a procurar me conhecer, a observar mais
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a mim mesma do que aos outros, preocupar-me mais em me modificar à luz desse
conhecimento, para atingir o objetivo da reencarnação que é o progresso espiritual.
Grande parte do que aprendi, devo a esta Casa, pelas oportunidades de estudar e
trabalhar em nome do Cristo. A outra parte, pequena, devo às minhas reflexões e
esforços, no sentido de melhor compreender o que a Doutrina Espírita ensina.
Recomendo a todos os meus companheiros de ideal, que aprofundem cada vez
mais seus estudos e, principalmente, seus esforços em melhor compreender o Espiritismo e o Evangelho do Cristo. Valorizem sempre as obras da Codificação, como
ponto de partida e base de compreensão, bem como o filtro de avaliação de todas
as demais obras, e procurem praticar o autoconhecimento, trabalhando incansavelmente, em sua transformação moral.
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evangelização
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Adelina Lotito Scagliarini

M

inha mãe foi trabalhadora dedicada e assídua, sobretudo na assistência social. Frequentou o Segue a Jesus a partir de 1964, participando dos cursos de formação mediúnica e de estudo do Evangelho. Teve quatro filhas e netos, que estão dando continuidade à

sua dedicação ao Espiritismo.
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Sua formação foi católica, queria ser freira, mas o pai não permitiu. Quando eu tinha
cinco anos e passava por crise de melancolia, ela procurou ajuda no Centro Caminho da Verdade, na Praça Centenário, o qual depois se uniu ao Segue a Jesus. Mas
quando minha irmã Emma morreu, deixando dois filhos pequenos, ela não estava
frequentando nenhum Templo. Foi aí que veio o chamamento para o Segue a Jesus.
Ao retornar para casa, após o enterro, ela disse que sua vida havia terminado, e
foi nesse estado de ânimo que aceitou o convite da Thereza França para irmos, as
três, ao Núcleo. Lá, ela recebeu a orientação de que necessitava viver pelos seus
netos, que sua missão estava apenas começando. Foi uma transformação radical.
Recobrou bom ânimo, começou a lutar, mostrando-se sempre alegre, trabalhando.
Passou a realizar o Evangelho no Lar semanalmente, cativando os que estavam ao
seu lado. Foi uma identificação total com a Doutrina, a ponto de vivenciá-la as vinte
e quatro horas do dia. Na Rua Urandi, dedicou-se à assistência social. Costurava
fraldas e conjuntinho pagão, que levava para casa depois, com o objetivo de dar os
acabamentos em crochê.
Em 1994, estava justamente fazendo esse trabalho artesanal, quando foi levada ao
hospital, por não estar se sentindo bem. Desencarnou no mesmo dia. Ela sempre
dizia que não queria ficar inativa e que trabalharia sempre, também do outro lado da
vida. Eu recebi uma mensagem psicografada, na qual ela conta que não conseguiu
trabalhar imediatamente, precisando de uma preparação e de um pequeno período
de tratamento, a fim de se colocar apta novamente.
Depoimento de sua filha Antonieta Scagliarini Federico
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Minha mãe poderia ter vindo para a Doutrina pelo amor e não pela dor. Quando
ainda era recém-casada, chegou a queimar os livros da Codificação, que meu pai
levara no enxoval. Influenciada pelo padre, ela acreditava que os livros representavam algo ruim. Mais tarde, quando precisou dos mesmos, e tendo, para sua sobrevivência, uma pequena pensão, comprou-os em prestações.
Ela sempre nos incentivou a frequentarmos o Segue a Jesus, a estudarmos. Acompanhou e comemorou as conquistas de cada um, dentro da Doutrina, incluindo os
netos. Repetia sempre, que sua família era maravilhosa, pois todos eram espíritas!
Era uma pessoa especial, agregando sempre para o bem.
Nas noites de Natal, tinha uma regra – reunir família e amigos, orar e só depois,
comer. O Segue a Jesus passou a ser a sua vida.
Meu marido Emílio, sempre a levava de carro. Um dia, o carro quebrou no caminho
e ela não perdeu tempo, descendo e indo a pé, sem deixar de levantar a hipótese
de que o problema teria sido forjado, para impedi-la de ir ao Núcleo. Quando ela
percebia que havia dificuldades de conseguir carona e porque tinha dores no joelho,
ela dizia que iria, até mesmo, com a Rádio Patrulha!
Depoimento de sua filha Sofia Scagliarini Palumbo
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Antonieta Scagliarini Federico

F

requentei o curso de formação mediúnica com minha mãe, Adelina Scagliarini, em 1969. Iniciei minhas atividades, trabalhando na secretaria do
Núcleo, onde pude conhecer todo mundo que trabalhava na Casa e
também os frequentadores, além de ter contato com as obras espíritas.

Assim que terminei a escola, fui encaminhada aos passes e à assistência social.
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Mais tarde, fiz o curso de Plantonista com a Marilene Fiorini e pude me dedicar, por
muitos anos, também nessa área. Quando meus netos nasceram, tive que diminuir
minhas atividades.
O chamamento para a Doutrina veio quando eu era bem criança e sofria de melancolia, chorando seguidamente. Um trabalho de desobsessão foi a solução. Uma
médium deu passividade ao Espírito de uma freira que me acompanhava desde
bebê e, a partir daí, eu melhorei.
A prática do trabalho que eu desenvolveria no Segue a Jesus mais tarde, também
veio cedo. Eu acompanhava minha avó, quase cega, à Igreja São João Evangelista,
onde ela participava das irmandades de São José e do Sagrado Coração de Jesus.
Levava e ficava de ouvinte, já me educando para o futuro.
Cheguei a ir com minha mãe, algumas vezes, na Umbanda, por volta dos meus
doze anos de idade, mas senti, como ela, que ali não era nosso lugar, pois havia
muitas dúvidas. Nós queríamos entender, mas perguntar não era possível.
É no Segue a Jesus que encontro a energia necessária para lidar com meus problemas. O Nesj é meu, é seu, é de todos nós. Aqui, aprendi a fazer tudo com amor, a
não julgar, a procurar ver cada amigo como um filho.
Na Campanha do Tijolinho, sempre dei um jeitinho de contribuir com mais uma cota!
É uma boa lembrança...
Outra recordação boa foi o passe que apliquei, certa vez, na Izabel Caputi. Era a
primeira vez que ela estava entre nós, para receber o tratamento. Ela me esperou
até o término do trabalho, para me fazer várias perguntas... E isso fez crescer uma
grande amizade. Mais tarde, fomos juntas, aplicar passes em pessoas necessitadas
de operação espiritual, em dias consecutivos, antes da cirurgia. Chegamos a fazer

Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas |

199

essa transfusão fluídica em um menino que ficou sem oxigênio, por terem retardado
o parto e que, por isso, tinha graves sequelas nos membros. Era um menino falante,
que aniversariava no dia vinte e quatro de dezembro. Até hoje, vou visitá-lo. Está
com trinta e cinco anos. Tudo foi tentado, porém, não houve melhoras. A Doutrina
nos ensina, no entanto, que Deus põe a cruz pesada no ombro forte. E como é bom
ter a lucidez que tira a dor, pelo menos, da ignorância!
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Esmeralda Tura Citriniti

T

enho sessenta e dois anos e frequento o NESJ, desde os dezenove.
Nasci em família espiritualista, assim, nesta encarnação, a comunicação com os Espíritos sempre foi para mim, um fato comum. Lembro-me
de participar de sessões espíritas aos cinco anos de idade. Na infância,

frequentei a igreja católica e, desde essa época, o que mais me interessava era a
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parte do sermão que, dependendo do padre, era uma boa palestra! Aos dezenove anos, passei a frequentar um centro umbandista e foi lá, dialogando com um
Espírito, que fui orientada a buscar no bairro, um lugar mais indicado às minhas
necessidades de conhecimento. Ele me disse que procurasse com cuidado que eu
encontraria e, realmente, encontrei!
Era o ano de 1969, e ao visitar pela primeira vez o NESJ, fui atendida na recepção
por D. Hermínia Húngaro, que me colocou a par dos cursos e assistências espirituais. Carinhosamente, ela me disse que, se eu me preparasse, poderia vir a ser uma
colaboradora da Casa. Segui à risca as recomendações.
Em 1970, ingressei na Escola de Educação Mediúnica, onde meu professor era
então, o Sr. Deocleciano Bertasi. No ano seguinte, 1971, ingressei na Escola dos
Aprendizes do Evangelho – segunda turma, cujos dirigentes foram a D. Elaine Húngaro Certo, Sr. Sebastião Certo e D. Julieta Ribeiro. Os cursos eram independentes,
por isso, podiam ser feitos ao mesmo tempo.
Ao ingressar no grau de Servidor, fui orientada a colaborar no Departamento de
Evangelização Infantil, hoje, Infância e Juventude. Fiz um curso intensivo de Evangelizador na FEESP e, em seguida, abracei minha primeira tarefa ao lado da D. Lucia
Cason Arruda (na época única evangelizadora do Núcleo). Nesse período, conseguimos ampliar as atividades do Departamento, formando classes para as diferentes faixas etárias. Inicialmente, colaborei na classe JARDIM, com crianças de quatro
a seis anos, onde, entre elas, estava a pequena Adriana Latorraca, hoje uma das
dirigentes do A2 e do Curso Mediúnico, à tarde. Depois, começamos um trabalho
com jovens a partir de quatorze anos, a JUVENTUDE. Tendo concluído os cursos
que fazia, fui secretariar a terceira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho,
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dirigida pela Maria Ivone Cavalher e seu marido, Agostinho Cavalher.
A Ivone, como diretora da área de Ensino e interessada em qualificar os colaboradores de nossa Casa, frequentava todos os cursos da FEESP, e incentivava os
demais a fazerem o mesmo. Orientada por ela, fiz em 1974, um curso de Técnicas
de Oratória, oferecido pela recém-criada Aliança Espírita, fundada pelo Comandante
Edgard Armond. O curso era dirigido pelo Dr. Jacques André Conchon, que também
foi o fundador do CVV SAMARITANOS, entidade que realiza trabalho de prevenção
ao suicídio, de reconhecimento internacional. Jacques se esmerava em formar bons
divulgadores espíritas, aplicando técnicas inovadoras, como por exemplo: filmava
a apresentação dos alunos e, posteriormente, nos apresentava em circuito interno
de TV, semelhante à nossa atual apresentação de DVD. Desse modo, podíamos,
rapidamente, corrigir nossa postura, tom de voz, vícios de linguagem, dicção, etc.
Ao término do curso, cada aluno deveria falar por vinte minutos sobre um capítulo
do livro Sinal Verde, tendo-me sido destinado comentar o capítulo 33 – Hábitos
Infelizes. Foi emocionante, pois conclui o curso com menção honrosa. Com esse
resultado, passei a integrar o grupo de expositores da Casa, e logo fui indicada a
dirigir o Departamento de Ensino, ao lado da D. Marilene Fiorini. Permaneci nessa
direção por três gestões consecutivas, e fui assistente do Departamento, quando
Paulo Bartolo era o diretor.
Na Evangelização Infantil, o trabalho floresceu, pois, tendo me tornada amiga de
vários expositores da FEESP, convidava-os para fazer palestras especiais aos nossos jovens. Crescia o número de alunos da Juventude e hoje, muitas vezes, tenho a
felicidade de vê-los colaborando na Doutrina. Entre os muitos visitantes, certa vez,
recebemos para uma palestra para os jovens, D. Martha Gallego Thomaz, ou D.
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Martinha, que proferiu inesquecível palestra, incentivando os jovens a trabalharem
na Seara de Jesus para construirmos um mundo melhor!
Em poucos anos, nossa Casa se tornou o Centro Piloto da Zona Norte, ou seja,
estávamos credenciados pela FEESP para auxiliarmos outras Casas da nossa região. Frequentes eram os encontros realizados no Segue a Jesus, organizados pelo
nosso saudoso amigo, Carlos Eduardo da Silva.
Pessoalmente envolvida pelas atividades do Núcleo, jamais me ausentei das tarefas
assumidas, só o fazendo por três meses após o nascimento de cada um de meus
dois filhos.
Como fato pitoresco a relatar, lembro-me que, certa vez, dando aula no período da
tarde, um senhor entrou no salão da Rua Urandi, de maneira nervosa, e sentou-se
na última cadeira. As alunas não perceberam sua presença, e eu continuei discorrendo sobre o tema evangélico da aula. Quando a aula terminou, foi grande a
surpresa para uma aluna, pois o “tal” senhor era seu marido que, envergonhado, declarou que entrara na Casa, movido por ciúmes. Pessoas mal intencionadas haviam
lhe dito que, em determinado dia da semana, sua esposa arrumava-se com esmero
e saía “não se sabia para onde!”. Nesse dia, então, estava decidido a desvendar
o mistério e, ao entrar no salão, percebeu o grande equívoco, pois sua esposa ali
estava para ouvir e estudar assuntos doutrinários. O tal marido nos pediu desculpas,
inclusive por ter duvidado de sua esposa e, a partir daí, passou também a frequentar
a nossa Casa!
Outro dado a citar é que, quando diretora da área de Ensino, descobri que o Hino
dos Aprendizes do Evangelho não era cantado na íntegra. Conversando com a
diretora da área de ensino, da FEESP, combinamos de introduzir nas Escolas de
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Aprendizes, o canto em sua formatação original.
Ao longo dos anos, procurei sempre me atualizar, pois a Doutrina Espírita tem ideias
de vanguarda e precisamos estar atentos, para não praticarmos “Espiritismo à
moda da Casa”.
Não

possuo mediunidade ostensiva, possuo apenas mediunidade de relação,

aquela que a maioria das pessoas têm, pois, na atualidade, os fenômenos estão
em extinção.
Não poderia encerrar este relato sem mencionar o importante papel que o meu querido amigo, Wlademir Lisso representa em minha vida, pois, apesar de muito estudar
a Doutrina, foi através das suas aulas, que compreendi melhor os postulados de
Kardec. Desde 1998, quando o conheci na FEESP, procurei participar de seus cursos, enquanto ele era o diretor da Área Espiritual, vindo a colaborar na Assistência
Espiritual especializada para portadores de Depressão.
Sou profunda admiradora de Divaldo Pereira Franco, tendo tido a oportunidade de
conhecer sua obra, a Mansão do Caminho, em 2002, quando completou 50 anos
de existência, assistindo crianças órfãs e carentes de Salvador/BA.
Aproveito a oportunidade para citar que minha mãe, Henriqueta Tura Citriniti, desencarnada em 07/Maio/2006, aos noventa anos incompletos, foi também colaboradora passista do NESJ.
Outrossim, gostaria de mencionar a participação de Airton Eduardo David, meu
ex-marido, proprietário da Editora Guia de Fornecedores Ltda, que também foi aluno do NESJ, e que, em 1999, por ocasião da compra do imóvel da Rua Xiró, 114,
pessoalmente, se dispôs a doar o galpão que ali foi instalado, permitindo a ocupação rápida. Essa ação foi possível, graças à colaboração do Sr. Carlos Aransan,
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proprietário da Empresa EUROBRÁS, especializada em fabricar e instalar alojamentos, escolas, etc, pré fabricados. A Editora Guia cedeu espaço publicitário em suas
revistas técnicas, no valor de, aproximadamente R$50.000,00, para a empresa Eurobrás, que, por sua vez, se comprometeu em instalar na Rua Xiró, o galpão. Desse
modo, faço aqui o registro e agradeço ao Airton Eduardo e ao Sr. Carlos Aransan,
pela importante doação feita à nossa Casa, pois graças a eles, pudemos, ao longo
desses anos, desfrutar desse espaço que se tornou para nós, um polo de divulgação da Doutrina Espírita, abrigando importantíssimas palestras de verdadeiros
professores que nos brindaram com seus conhecimentos, bem como tivemos a
oportunidade de nos confraternizar em almoços, chás, encontros diversos que se
tornaram para nós, ocasiões inesquecíveis!
Agradeço muitíssimo todo carinho e apoio que sempre recebi do Segue a Jesus,
pois, apesar de frequentar diversas Casas espíritas, divulgando a Doutrina, é o Segue a Jesus nosso “porto seguro”. É aqui que sempre retornamos e buscamos humildemente, colaborar na Seara de Jesus, para que de alguma forma, nos tornemos
seres melhores, aproveitando as oportunidades concedidas por nosso Pai Criador.
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Anna Maria Rossi

F

oi meu irmão, Rafael de Rossi, que frequentava o Nesj, quem me trouxe
à Casa para conhecê-la. Fiquei encantada e nunca mais a abandonei.
Participei de muitas tarefas quando o Toninho e a Neusa Sapienza eram
os dirigentes, depois de ter me formado nas escolas de Médium e de

Aprendizes do Evangelho, na década de 70, juntamente com Marilene Fiorini, Alice
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Collino, Rosa Chinelato, Clélia de Peder, Floripes Cassola.
Trabalhei na Assistência Social, com costura e confecção de enxovais para bebês
de nossas carentes. Essa é uma lembrança muito prazerosa, já que conseguimos
reunir um grupo muito coeso. Era uma espécie de tarefa mesclada com terapia.
Levávamos bolo e a Clélia Nascimbene fazia o chá de maracujá que se eternizou na
Casa, e que a Elizete manteve a tradição, após o desencarne dela. Era uma confraternização como numa grande família. É realmente uma pena que este trabalho
tenha sido desativado! Hoje me dedico à assistência CA, às quartas-feiras.
Adotei a Doutrina Espírita, pela sua clareza. Somente ela dava respostas claras às
minhas dúvidas. E foi essa Doutrina que me consolou quando meu marido partiu,
seguido de meu filho, três anos mais tarde. O conhecimento, o amor dos amigos,
enfim, o Núcleo foi minha sustentação. Só tenho a agradecer a essa Casa bendita,
que me acolheu amorosamente.
O estudo constante, a convicção que, de alguma forma, estou fazendo bem a outra
pessoa, pelo amor, pelo passe e pela prática do Evangelho, são os fatores que
mantêm a minha fé viva.
Que o nosso Núcleo seja sempre uma Casa de luz e amor!
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Vanda Copolla Ippolito

A

dor me trouxe para a Doutrina ainda bem jovem, aos dezoito anos,
em 1965. Eu passei por um processo de depressão e não entendi
muito bem o que era aquilo, mas não me revoltei. Porém, o medo
me assaltou, já que não havia esclarecimento para a doença. Faltou

a sustentação de uma psicoterapia e hoje, como psicóloga, consigo avaliar o quão
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teria sido importante esse apoio, pois eu me limitava a chorar, sozinha.
O auxílio do Alto veio por intermédio de meus pais, Ricardo Copolla e Catharina
Libuthi Copolla, que me trouxeram à Casa. Eles a frequentavam desde o início de
sua fundação.
Em 1969, iniciei junto a eles, a Escola de Médiuns e depois a de Aprendizes do
Evangelho – segunda turma. Os cursos foram fundamentais para minha cura. Mesmo trabalhando o dia todo, à noite, eu estava feliz por poder compartilhar com
colegas a presença de professores que vinham da FEESP. Participaram comigo
desses momentos, a Esmeralda Tura, o Paulo Bartolo, a Thereza França, a Wanda
D’Angelo, mãe do antigo presidente Ulisses D’Angelo, e sua avó, Olímpia.
D. Olímpia foi para mim, um exemplo de fé que renova o homem. Era analfabeta e, como precisava escrever textos voltados para a reforma íntima, no curso de
Aprendizes do Evangelho, sua nora Wanda a auxiliava. E em sala de aula, quando
era necessário ler a tarefa, nós a ajudávamos. Com o tempo, com muito esforço e
coragem, ela fez aulas no antigo MOBRAL, programa de alfabetização do governo.
Isso permitiu que ela pudesse escrever e ler seus textos. Após seu desencarne,
certa feita, deu uma comunicação agradecendo a oportunidade que teve através
da escola, pois, se não fosse esse caminho, estaria na escuridão do analfabetismo.
Para meus pais, a escola também promoveu mudanças. Eles puderam se dedicar
ao trabalho de passes. No meu caso, a mediunidade de vidência, audiência, e de
psicofonia, abriram oportunidades de outras tantas tarefas. Pela facilidade de explanação, também cheguei a colaborar na escola de Educação Mediúnica, afastando
os sofrimentos que surgem pela falta de conhecimento da realidade espiritual.
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Benedita Machado Santoro

T

odos aqui me conhecem por Benê, desde que cheguei. E cheguei faz
muito tempo, em 1965.
Meus pais eram espíritas, conhecidos como espíritas de “mesa branca”, para diferenciar o Espiritismo de outras seitas, mais da Umbanda

ou Macumba. Eram comuns os terreiros que tinham seus dias de trabalho para o
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“bem”, e dias de trabalho para resolver os problemas de qualquer forma. Já, a Casa
Espírita que seguia o Evangelho e O Livro dos Espíritos, era chamada de “mesa
branca”, porque os médiuns sentavam em torno dela, para fazer seus atendimentos.
Eu já tinha experiência com mediunidade, a vidência. Mas, as experiências mediúnicas com conhecimento do que eu estava fazendo, só mesmo aqui.
Lá na década de 70, eu fiz Escola de Aprendizes do Evangelho, pois até aí, eu só
vinha para participar das palestras evangélicas. Depois é que fui para a Escola de
Médiuns. Esses cursos foram de grande importância, isso porque, mesmo tendo
mediunidade, não compreendia ao certo o que acontecia. As dúvidas foram sendo
resolvidas e a coragem e a fé foram sendo fortalecidas.
Também muito importante para quem estuda, é poder se engajar no trabalho. Ele
é um tratamento, porém contínuo. Desde que fiz as escolas, iniciei minhas tarefas
nas assistências A2 e CA. Hoje, também ajudo na A4, que é uma assistência que
se propõe a ensinar a importância do Evangelho em nossas vidas. O Evangelho é
um livro de luz, que guarda as mensagens do Cristo e que nos dá forças para os
momentos de maiores dores.
Foi Jesus quem nos ensinou a orar para Deus Pai, e essa oração, todas as manhãs,
me mantêm ligada a Eles.
Além da oração e da prática do Evangelho em meu lar, o que também me sustenta
é poder trabalhar e, por isso, eu recomendo que as pessoas estudem mesmo, para
também participarem das tarefas desta Casa de luz. E que sejam constantes e perseverantes, pois as dificuldades podem nos derrubar, caso não estejamos atentos.
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Izabel Caputi

R

ecordo-me perfeitamente, do que considero a Era de Ouro do Nesj,
quando então, a Therezinha Viotti era presidente – início da década de
80. Com segurança, equilíbrio e humildade, ela direcionou o início de
algumas novas tarefas.
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A assistência P3F, também conhecida como cromoterapia, desde 1985, vem trazendo grandes benefícios. Eu me preparei para desenvolver essa tarefa, complementando meus conhecimentos com os cursos de René Nunes. Através da vidência, pude acompanhar a energia penetrando nos organismos dos assistidos,
confirmando assim, a validade da assistência.
Têm sido muitas as histórias que trazem retorno de melhoras e curas, após o tratamento de P3F. Para não deixar de citar um exemplo, recordo-me do Giuliano Di
Santo, filho da colaboradora Joana Di Santo, que também se beneficiou dessa
prática fluídica, e que também tinha a oportunidade de ver as cores trabalhadas
pelos Espíritos.
Outra tarefa muito digna e feliz, foi trazida pelo Grupo Maria de Nazaré. Formamos
esse grupo com a intenção de recepcionar as mães e suas crianças que vinham
para a Evangelização. Aconteceu na década de 80, quando preparávamos, cada
uma em sua casa, um caldeirão de sopa. Interessante notar que cada qual fazia
a seu modo, a tal da receita do dia, para juntar depois todo o conteúdo em um
só caldeirão, bem maior. O sentimento de amor estava tão presente, que o cheiro
era inebriante e o caldo, realmente, alimentava aquela gente sofrida. Junto a essa
recepção estava também minha filha, Cristina Caputi, ministrando a evangelização
às crianças.
Participei da formação do grupo de Canto Orfeônico do Segue a Jesus, onde tivemos a oportunidade de nos apresentar, inclusive, fora da Casa, como por exemplo,
no Grupo Espírita Manoel Bento, em Santana, e na Federação Espírita do Estado
de São Paulo.
Como sempre gostei da parte artística, protagonizei algumas peças de teatro, den-
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tre elas, A Vida de Madalena, adaptação do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. O trabalho teve resultado primoroso, desde o cenário até a atuação dos participantes. Foram momentos que permitiram, a quem lá estava, entrar no clima de
amor que invade a todos, quando dessas recordações.
Também participei da inauguração do “pechinchão”, aos domingos, para auxiliar a
Casa a adquirir itens variados para o conforto de todos, como ventiladores e cortinas.
Acredito, no entanto, que uma grande inspiração veio para que eu implantasse o
estudo prévio de mais uma obra de referência, em cada assistência. Esse foi um
passo muito importante, porque o estudo representa para nós, colaboradores, a
verdadeira sustentação. Poder aplicar o passe, doar nosso fluido vital é um exercício
de amor que nos eleva a alma, porém, dedicar-se ao estudo da Doutrina junto a um
grupo com o mesmo ideal, permite o nosso crescimento espiritual. É pelo estudo
que temos a oportunidade de avaliação de nossas atitudes, onde a razão vai ser
exercitada junto aos sentimentos. A inclusão da série André Luiz, abriu um leque de
maior abrangência dos assuntos levantados em O Livro dos Espíritos. Finalmente,
um marco na qualidade de nossas tarefas.
Outro marco para a Casa veio em 2005, com a introdução da assistência Evangelho
no Lar ( A4 ). A inspiração dada à Maria Deolinda, deu-me a oportunidade de inaugurar uma nova fase, onde o Evangelho de Jesus pudesse ser estudado, compreendido e divulgado, em benefício de todos nós.
Carrego uma fé que me faz ter certeza que, em tudo que fiz, procurei fazer o melhor. No que puder auxiliar, estarei presente, seja nas palestras, aulas ou servindo de
intercâmbio com os Espíritos. O Nesj é minha oficina de trabalho.
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Marly Holmo

U

ma consulta a uma cartomante em 1978, foi o motivo que me trouxe
à Casa. A previsão era de que eu ficaria numa cadeira de rodas, sem
amparo. Uma amiga, diante de tal perspectiva, indicou-me o Segue
a Jesus, onde tratamentos de desobsessão modificaram o rumo da

história. Tratamento de desobsessão é aquele que se destina a auxiliar encarnados
e desencarnados, que se unem pela dor, originada pelos sentimentos mais diversos.
E dor, se conserta com conhecimento de causa. Uma vez que a gente descobre a
origem da mesma e as implicações de vivê-la em sua plenitude, abre-se uma oportunidade de não querer mais sofrer, ou fazer sofrer a outrem.
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Esse foi o caminho. Tratamentos fluídicos (passes) e conhecimento da Doutrina Espírita. Fui direcionada às escolas e, desde cedo, aos trabalhos na área da Evangelização. Embora a colaboração em vários setores da Casa, inclusive em cargos
diretivos, a Evangelização se mostrou, e ainda se mostra, como a tarefa que tem me
proporcionado a verdadeira sustentação. Através do estudo do Evangelho, esforço-me para vivenciá-lo, tendo a oração e o trabalho como coadjuvantes. Foi através
das tarefas desenvolvidas nesse campo, que tive a oportunidade de conhecer a Pedagogia de Eurípedes Barsanulfo, que vem em socorro de nós, Espíritos, os quais
ainda carregamos mazelas e sentimentos doentios de outras existências.
O contato com essa metodologia, quando tive o prazer de estar em Sacramento,
auxiliou-me a compreender que o que se evangeliza são os Espíritos e não os corpos; portanto, eu, Marly, procuro identificar e substituir sentimentos menores que
ainda carrego, por virtudes que se encontram no Evangelho de Jesus. Também me
disciplino no estudo da Doutrina, o que me leva às reflexões necessárias e trabalho
em nome da mesma, cultivando amizades. As amizades são pedras preciosas que
nos dão apoio nos momentos de dificuldades.
No Nesj, eu já fiz um pouco de tudo. A mediunidade de incorporação e intuição tem
sido muito útil, não somente às assistências da Casa mas, principalmente, para o
despertar de minha consciência.
Através da convivência, e observando o padrão de atitudes e de moral dos companheiros de jornada, recebo mais um reforço de ânimo em minha luta interior.
Guardo lindas lembranças do casal Rosa e Euclides Chinellato. Fui assistente da
Sra. Rosa durante um bom tempo, na assistência A2, às sextas-feiras à noite, desde
a sua implantação, em 1980. É uma tarefa dirigida pelo Dr. Bezerra de Menezes e
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suas Fraternidades Médicas, onde o passe fluídico é manipulado pelos Espíritos. A
Sra. Rosa esteve à frente da direção desta tarefa, até o ano de seu desencarne, em
1996. A religiosidade do casal Chinellato e a dedicação à Causa Espírita, fizeram
deles, os pioneiros na implantação da assistência A2 em nossa Casa, bem como,
serviram de estímulo à luta em prol do meu crescimento espiritual.
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Aida Lemos

M

eu envolvimento com a Doutrina Espírita hoje, acontece na cidade
de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, local que escolhi
para meu retiro. Após conhecer vários Centros e escolher um para
colaborar e exercer minhas atividades inerentes, tive que sofrer um

período de adaptação, pois os trabalhos aqui, são um pouco diferentes mas, o conhecimento da Doutrina dos Espíritos me deu o respaldo necessário para a minha
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ambientação. Hoje, faço parte do Grupo Espírita Mensageiros, entidade que escolhi
dentre várias, e onde dou minha contribuição na desobsessão, nos passes e nos
demais empreendimentos que requeiram a minha participação.
Porém, o meu início na Doutrina foi na Federação Espírita do Estado de São Paulo,
onde fiz o Curso de Médiuns e colaborei na assistência Plantão, por dois anos.
No Nesj, cheguei em 1979, sendo recebida pela D. Therezinha Viotti, a qual me
acolheu de braços abertos. Passei por várias gestões – Sr. David de Paulo, Walter
Filgueiras, Antonio Sapienza, Terezinha Viotti, Pedro Santini. Conheci muita gente
boa, interessada em trabalhar na Seara do Mestre.
Foi nesta Casa que amadureci espiritualmente, onde tive a oportunidade de trabalho, de companheirismo e de fazer amigos. Participei de várias assistências, como
o Plantão, A2, escolas, mas o que mais emocionou e de que ainda sinto saudades,
era o trabalho com os assistidos às quartas-feiras, no período da manhã, a Assistência Social. Aquela gente simples, sedenta de paz, ajudou-me a valorizar minha
caminhada e a agradecer todas as benesses recebidas.
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Marilene Andrade

M

inha filha veio para a Doutrina Espírita depois de passar quase um
ano trabalhando na Umbanda. E tudo aconteceu porque eu fui buscar ajuda nesse Centro, devido a uma grave ferida na perna. Como
a Marilene não me deixava sair só, acabou indo também e sendo

protagonista de algo muito interessante, logo no primeiro dia.
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Eu havia entrado no local apropriado para a cura do meu mal e, ao retornar, me deparei com ela trabalhando no meio do terreiro, já mediunizada. Foi um susto, mas,
sem maiores conhecimentos, continuamos a frequentar o local.
Quando jovem, a Marilene nunca demonstrara a mediunidade desta maneira, assim, tão forte. O que ela tinha, era uma espécie de premonição, uma certeza do
que ia acontecer, ou talvez, uma impressão. Não sei dizer ao certo, isso porque
ela não falava claramente, apenas chamando a atenção para a vigilância. De certo,
passávamos momentos difíceis e ela então avisava que a fé deveria ser redobrada.
E dito e feito, a piora sobrevinha. E se não fosse a vigilância, buscando manter o
pensamento de forma positiva, os sofrimentos seriam majorados.
Como disse, ficamos por lá um pouco menos de um ano, até que aceitamos o
convite que nos direcionou ao Centro Espírita Nosso Lar, em Santana. Como esse
Núcleo era diferente do anterior em termos de trabalhos, percebemos logo a oportunidade do estudo, para entendermos realmente o que era a mediunidade e os
seus compromissos.
Ela fez o Curso de Médiuns, ou seja, conheceu, como eu, o Espiritismo. Até então,
conhecíamos os Espíritos e as oportunidades de comunicação. Mas, com a escola,
foi possível aprender sobre a finalidade desse intercâmbio. Foi totalmente diferente.
Só depois então, já familiarizadas com os fenômenos espíritas, é que conhecemos
o Segue a Jesus, por conta do convite de uma amiga. Lá, eu também tive a oportunidade de estudar junto a ela. Fizemos outros cursos, pelo interesse de aprendermos cada vez mais. A Marilene acabou indo para Federação Espírita do Estado de
São Paulo, ingressando como docente, onde trabalhou até o início da doença. O
conhecimento que ela obteve e que ajudou a passar a outras pessoas foi essencial
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na sua enfermidade, como fator de sustentação. O câncer é sempre uma doença
que derruba o Ser, antes mesmo de se agravar, mas ela se manteve firme pela fé em
tudo que aprendeu, pela fé em Jesus.
Depoimento de sua mãe, Elisa Andrade

Se eu tivesse que resumir numa palavra, a importância que a Doutrina Espírita teve
na vida de minha mãe, eu escolheria a expressão “sentido”. O “sentido” de amar a
vida, de se educar, de exemplificar, como meio de educação aos outros, o “sentido”
de trabalhar pelo Cristo, o “sentido” de saber morrer, sem revolta. O sentido de sua
trajetória nessa vida, esteve ligado ao conhecimento e ao compromisso que assumiu com os Espíritos.
O estudo era uma coisa metódica. Estava sempre analisando os textos, não apenas
realizando uma leitura. Procurava a razão, comparava as literaturas. Aliás, seus livros
me ficaram como heranças. Estão recheados de apontamentos que me dão grande
prazer ao manuseá-los e ter acesso aos seus pensamentos no momento em que
teve contato com aquelas afirmações. Isso não tem preço.
Porém, o que não tem preço mesmo é o exemplo que recebemos de vida. Os
exemplos marcam e nos direcionam para as escolhas certas. Quando pequena, eu
não gostava de vê-la trabalhando na Umbanda. A sensação que eu tinha era de que
ela estava realmente possuída, sem direito ao livre-arbítrio, comandada por seres
que me eram estranhos. Vê-la rodopiando, causava-me uma sensação ruim.
Assim que os esclarecimentos começaram a lhe chegar, pela instrução no Nosso
Lar e no Segue a Jesus, sua postura se modificou inteiramente, e a segurança que
ela adquiriu no contato com a Espiritualidade ficou tão clara, que sequer ela necessi-
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taria nos falar dessa importância. Mas ela falava. Aprendia e passava adiante. Minha
avó e eu fomos “cobaias” das suas descobertas, das suas análises. Ao preparar
uma palestra, era a nós duas que ela veiculava, em primeiro lugar. Preocupando-se
em ser didática, doutrinariamente correta, acabou por ser nossa mestra particular,
facultando, pelo menos a mim, a compreensão e aceitação dos postulados espíritas, depois que cresci e busquei os bancos da escola.
Ela expunha em casa a lição, e ainda depois nos levava ao Nesj, para avaliarmos a
sua “performance”. Não queria ser repetitiva, passar uma mensagem sem a devida
conclusão. E lá íamos nós, ouvi-la novamente, para apontarmos os erros, a fim de
que se educasse frente ao público.
Toda essa preocupação com o ensino, com a divulgação do Evangelho de Jesus,
essa austeridade com o trabalho, refletiu-se na mediunidade, que se educou a ponto de nunca mais me deixar com um gosto amargo na boca. Era ela que aprendera
a dominar a situação com os Espíritos, como fez certo dia, ao chegar à minha casa.
Demonstrando um desconforto enquanto conversava com meu marido e eu, parecia procurar algo ou alguém atrás de si, virando o pescoço a fim de enxergar. Fez
esse movimento várias vezes, até o ponto em que resolveu definir a situação. Batendo com as mãos nas pernas, em sinal de decisão tomada, disse em voz alta, que
aquele não era o local, nem o momento adequado e que, portanto, se aquietasse.
No entanto, era dócil ao recepcionar os Espíritos educados. Não era dada a comunicações em nossa casa, porém, na véspera de natal, quando estava resolvido que
à noite, faríamos o Evangelho antes da ceia, ela se deixou envolver por um Espírito
que trouxe palavras de encorajamento, principalmente ao meu marido. Pudemos reconhecer ser o pai dele, pela forma com que se reportou à minha cunhada, através
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de um apelido somente usado por ele. Realmente, foi um presente que ganhamos,
pois a sua irmã passou por fase muito difícil e ele, apegado a ela, teve forças para
administrar os conflitos íntimos.
As melhores heranças são aquelas que modificam o nosso coração para o bem e,
desde que minha mãe se tornou espírita, trabalhou por fazer de seu lar, o primeiro
rebanho de trabalho. Com segurança e responsabilidade, instituiu o Evangelho no
nosso lar, assumiu as tarefas no Segue a Jesus e também, mais tarde, na Federação. Convenceu-nos pelo exemplo, de que este era o caminho para a melhora de
cada dia, e teve paciência na espera pelo amadurecimento da cada um de nós.
Meu pai, que se queixava ao levar minha avó e ela ao Nesj, dizendo ser melhor deixar uma cama por lá, também fez escola e se tornou colaborador, antes de partir.
Tive o prazer de me formar recentemente e, se não estou agora auxiliando no Segue
a Jesus, é porque a fase me cobra outros tributos, por enquanto. Contudo, todas
as lições deram e continuam dando a sustentação para eu enxergar os verdadeiros
valores. Aqueles valores que fizeram com que minha mãe não soltasse uma lágrima diante dos sofrimentos da doença. Que conversasse conosco procurando nos
encorajar, dizendo que o cadinho era seu, para o devido aprendizado. Valores, que
bem apreciados, lhe fizeram levar ambiente de alegria ao hospital, conquistando
enfermeiras, aliviando o peso de suas tarefas, limpando o ar pesado das emanações
oriundas das tristezas dos colegas de internação.
Certamente, foi a visão do lado espiritual e a aceitação do caminho necessário que
lhe facultaram entrar em coma, através de uma aplicação de quimioterapia, quando
se encontrava bem e lúcida. Dois meses nessa situação, se preparando para o retorno, creio, com o auxílio de não sentir mais as dores do físico.
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A sua fé em Jesus, através da vivência, foi certamente, o bálsamo para os seus
sofrimentos.
Depoimento de sua filha, Maria Helena Padron
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Maria Conceição Serpejante de Paulo

E

u não me recordo de ter apresentado nenhum sintoma de mediunidade
que tenha me levado ao Segue a Jesus. Simplesmente fui com minhas
filhas, e gostei. O ambiente era acolhedor tal como na Federação Espírita
do Estado de São Paulo, que conhecia juntamente com meu esposo,

David de Paulo.
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Foi através de uma vizinha que era colaboradora do Nesj, que fiquei sabendo da
existência dessa Casa – D. Antonia Rodrigues. Conhecer esse espaço bendito foi
um dos acontecimentos mais importantes de minha vida, porque representou o
passo para a conquista da calma, do conforto espiritual.
Através dos cursos realizados, aprendi o valor do estudo e da prece e, por isso, toda
noite gosto de ler e refletir sobre um trecho de O Evangelho Segundo o Espiritismo.
Procuro aproveitar ao máximo, os estudos que antecedem as assistências, para ter
uma base segura diante das dificuldades do dia a dia.
Com a família, realizo o Evangelho no Lar, todas as terças-feiras. Todos participamos, conscientes dos benefícios que esses encontros com a Espiritualidade nos
proporcionam. É sempre uma oportunidade única de refletirmos sobre as orientações de Jesus, tal como se Ele estivesse ao nosso lado, aconselhando a cada qual
segundo sua necessidade.
Só posso recomendar essa Casa como remédio salutar à alma.

1

1 - Antonia Rodrigues
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Lydia Mendes da Silva

Esq. para dir.: Maria Lucia Longo, Alice Collino, Aninha, Gabriela, Lydia Mendes e Izabel

M

e encontro lúcida com meus noventa e um anos de idade, e posso
relatar, com tranquilidade, algumas lembranças.
Fiz o curso de formação mediúnica há sessenta e três anos, no
Centro Espírita Nosso Lar, na Rua Duarte de Azevedo, em Santana.

Um pequeno grupo se reunia regularmente, estudava as obras da Codificação e,
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também, as psicografadas por Chico Xavier. Isso fez com que eu educasse a mediunidade e desse passividade ao Plano Espiritual.
Cooperei, por muito tempo, com os trabalhos no Centro Espírita Nosso Lar e lá
estava, quando surgiu a ideia de fundarmos uma casa para crianças especiais: A
CASAS ANDRÉ LUIZ. Uma entidade de assistência social, preocupada com a qualidade de vida de pessoas com séria deficiência intelectual, muitas vezes associada à deficiência física, foi o projeto abraçado pela administração do Nosso Lar.
Empenhados em angariar fundos para sua concretização, iniciaram os pedidos de
doação, inclusive nos pontos finais de ônibus mais conhecidos, como no Anhangabaú, que abrigava um terminal. Com todos os donativos e empenho, a entidade foi
fundada em 1949.
Na década de 1950, algumas companheiras e eu passamos a frequentar um centro
espírita na Ponte Grande, onde só havia vibração e passes, até sabermos do trabalho desenvolvido no Centro Espírita Frei Anselmo, que fica no bairro de Santana.
No ano de 1975, juntamente com minha filha Maria Amélia Longo, conversei com
Elaine Certo, sobre a vontade de trabalhar no Segue a Jesus. Fui encaminhada para
a realização de seis meses de curso, para me ambientar, iniciando assim, a minha
colaboração nos passes.
Quando criança, fui “cruzadinha”, comparecia regularmente à missa, usava fita amarela e acompanhava minha mãe que, colocava um véu preto sobre a cabeça para
ir à igreja. Apesar de católica, me levava ao Sr. Emílio, um espírita que residia à Rua
Barra do Tibagi, e benzia os necessitados. Praticar o Espiritismo era feito de forma
escondida, pois as demais pessoas, inclusive meus familiares, criticavam bastante.
Até hoje, muitas pessoas vão à igreja católica e também ao centro espírita, mas
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não falam para os outros, com medo da reprovação da sociedade. Mesmo com as
críticas por trabalhar no Espiritismo, nunca desisti e percebo que hoje, temos mais
liberdade para frequentarmos a religião que desejamos, e isso é muito bom.
São boas as lembranças e me emociona recordar das companheiras de trabalho,
dentre elas, a Adelina Scagliarini e a Alice Collino. Fizemos juntas, o antigo curso primário, e foi com muita alegria que nos encontramos novamente no NESJ e demos
continuidade à amizade, acrescida de outras colegas como Maria Diniz e Marlene
Diniz. Recordo-me, para terminar, que quando chovia, era necessário puxarmos a
água que inundava o salão ( Urandi, 65 ) muito simples, bem como secar todas as
carteiras (de madeira e ferro, as antigas carteiras escolares), para podermos receber
os assistidos.
O Segue a Jesus representa para mim, a união de companheiros, a oportunidade de
estudo, o local que é caracterizado pela harmonia e muita alegria!
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Maria Amélia Mendes Longo

1

1-Maria Amélia Longo

M

inha tia frequentava o Centro Espírita Frei Anselmo e me levou lá,
ainda bem pequena, para curar um mal estar, que passou com o
tratamento recebido. Assim, tive meu primeiro contato com o Espiritismo. Morava perto do Centro Espírita Nosso Lar, em Santana,

onde ia para tomar passe e levar água para fluidificar.
Minha mãe, Lydia Mendes da Silva, foi uma das fundadoras desse Centro, junto com
essa tia e mais umas dez pessoas. Lembro-me que os participantes sentavam em
cadeiras, na plateia, enquanto os médiuns sentavam ao redor de uma grande mesa.
Todos assinavam um livro de frequência e o Sr. Paulo, o presidente, psicografava.

232 | Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas

Eu fiz o antigo curso primário no Colégio Santana, instituição católica dirigida pelas
irmãs de São José de Chamberry, e tinha aulas de catequese, semanalmente. Um
dia, uma aluna da mesma classe de segunda série, com oito anos de idade, disse
para a professora: “D. Nina, a Maria Amélia vai ao Centro Espírita. Eu a vi entrando
lá” . Fiquei vermelha e nunca mais me esqueci do fato ocorrido na década de 50,
pois a menina achava que eu era macumbeira. Até agora, com sessenta e oito anos
de idade, às vezes me deparo com pessoas que criticam o Espiritismo, como minha
faxineira e o chofer de meu pai. Sempre respondo que há um só Deus, e que estou
satisfeita com minha escolha. Eles insistem, pois não acreditam na reencarnação,
dizendo que o pastor conversa com Deus e que aguardam o juízo final.
D. Maria Derré e D. Primorosa, trabalhadoras do Segue a Jesus, iam, uma vez por
semana, ministrar o curso para uma turma de aproximadamente, quinze participantes, no centro Espírita Frei Anselmo. Dessa forma, fiz o primeiro ano do curso
mas, no segundo, como não poderiam mais comparecer, nos estimularam a dar
prosseguimento à escola, no Segue a Jesus, para onde fui, a partir de 1974. Fiz
quatro anos de formação mediúnica e, nos anos de 1979, 1980 e 1981, participei
da sexta turma de Aprendizes do Evangelho. Conservo com carinho, o caderno em
que desenvolvi um tema por semana. Quando o terminei, em 24 de julho de 1981,
recebi uma mensagem com as seguintes palavras: “Que o término do curso seja o
início de uma nova etapa de evolução interior, procurando sempre galgar um degrau
a mais, e que você possa ter sempre em mente que este curso foi o alicerce que vai
lhe servir de arrimo na sua Reforma Constante.”
E o trabalho começou. Na Assistência Social, o entrosamento foi tão grande, que
logo fui convidada a ser responsável pelo setor. Acabei por inaugurar um bazar per-
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manente, depois de verificar que diversas senhorinhas beneficiadas jogavam fora,
na esquina da Rua Urandi, peças de roupas que não lhes interessavam. O pessoal
da Assistência Social formou turmas para separar as peças, e montar um Pechinchão, em todas as manhãs de quarta-feira. Paralelamente, criamos um bazar onde
poderiam ser adquiridas peças, por um preço bem reduzido. Dessa forma, evitamos
que as beneficiadas descartassem as peças.
Recordo-me que promovemos um Bazar de Plantas, onde o ingresso era um vaso
de planta a ser vendido e que foi um sucesso! Muito bem sucedidos, também,
foram os bazares de Natal e das Mães, sobretudo, porque a Maria Deolinda teve a
ideia de fazermos compras de peças diferentes, no Bom Retiro, no Brás e na Rua 25
de Março. Deu tão certo, que o Toninho (Antonio Sapienza) tornou o bazar definitivo
e existe até hoje. Lembro também, que alguns artesãos, como Isabel Pimentel, iam
vender suas peças no bazar e davam uma porcentagem para o Segue a Jesus.
Outras pessoas, como Marli, que tinha uma confecção de peças de cama, mesa
e banho, colocavam suas mercadorias em consignação e pagavam uma comissão
ao NESJ. Estava tudo programado, todos trabalhando em sintonia e se ajudando.
Se você chegou à Casa Espírita pelo amor ou pela dor e se encontrou, como eu me
encontrei, e achei minhas respostas, continue, pois essa bagagem nos dá forças
para fazer frente às necessidades.
Foi no Espiritismo, e com a dedicação à Assistência Social, que fiz muitos amigos,
entendi o valor da caridade e obtive respostas que, em outros locais, não consegui.
Agradeço a Deus constantemente, por ter saúde, e sinto minha fé transbordar a tal
ponto, que tenho a certeza de que minha oração está sendo ouvida, e estou recebendo todo o necessário para evoluir na seara do Cristo.
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O Segue a Jesus representa para mim, o início de uma nova vida, espiritualmente
falando, pois além de lá conhecer muitas pessoas maravilhosas, abriu muito minha
mente, me possibilitando esclarecer uma série de dúvidas. Era a minha casa, porque
ia diariamente, seja para participar do Colegiado, da assistência A2, da assistência
P3E e da Assistência Social. Levava bolo, sempre que um membro da Assistência
Social aniversariava. Era um trabalho divertido, criativo, pois sempre surgia uma coisa nova para fazer. Hoje, vou apenas às terças-feiras, no Centro Francisco de Assis,
pois estou atendendo ao meu próximo mais próximo, que são meus pais, com mais
de noventa anos, cada um.

Clélia e Gabriela
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Dentre as amizades, uma recordação do coração vai para a amiga Clélia Maria
Nascimbene da Silva. Foi ela quem implantou a tradição do chá de maracujá. Na
sua breve encarnação, esteve sempre pronta a cooperar em todos os eventos, e no
setor que necessitasse. Pegava seu fusquinha verde e ia levar as doações até dentro de favelas. Chegou até a enfrentar um tiroteio quando, juntamente com Alzenir
Gianiselli, adentrou ao local para entregar uma cesta básica a uma família necessitada. Cidinha ( Apparecida de Brano ) havia ido com elas, mas, com medo de entrar,
ficou no carro aguardando a volta das amigas que, além do medo, nada sofreram.
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Duzolina Luiz Santini

E

u sou de Marília. Vim para a capital em 1945, com sete anos. Pequena,
com uma ferida no pé, minha mãe procurou ajuda de uma médium. No
passado, essa era uma prática comum, ir ter com alguém que benzesse
ou tratasse as mais diferentes doenças, através de chás e, ou insumo.

Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas |

237

A Fé nos Espíritos começou cedo, mas a mediunidade veio com a adolescência. O
contato pela incorporação é uma coisa natural. É o trabalho com eles que nos dá
a sustentação para enfrentarmos as nossas dificuldades. Comecei na Umbanda.
Para o Segue a Jesus, eu vim estudar em 1967, e a instrução recebida aqui, permitiu que eu e o Pedro (Pedro Santini) pudéssemos colaborar, não somente com
nossa Casa, mas em outras que nos pediram socorro, como é o caso do Apóstolo
Matheus. Em 1989, o Carlos Eduardo da Federação Espírita de São Paulo, nos
pediu ajuda para não deixar o Apóstolo Matheus fechar as portas. Recordo-me de
que ele disse que, de nada adiantaria ver a instituição ser absorvida pela FEESP. O
importante era salvar esse porto de luz.
Foi uma árdua tarefa, porém recompensadora, pois, de uma Casa em que não havia
um associado sequer, com a ajuda de amigos do próprio Segue a Jesus, com a
doação de muita roupa para vendermos e levantarmos fundos para as nossas necessidades, e através de muito trabalho, esse outro ponto de luz, fundado em 1953,
continua sólido. Ficamos na diretoria por muitos anos, até as reformas atuais e a
estruturação da administração. Agora, estamos com outras atribuições, como no
início da jornada, nas tarefas mediúnicas, deixando aos mais novos, a incumbência
de levarem à frente o que foi implantado.
Se conseguimos vencer essa batalha, a sustentação certamente veio dos amigos
do Segue a Jesus.
Ah! Mas nós fomos mais longe ainda, por conta do que nos pede Jesus – levar a
luz. Montamos uma equipe para cada domingo, num total de oito, e fundamos um
Núcleo em Juquitiba, em 2000. Por três anos, nos revezamos na implantação dos
cursos. Agora, nós temos um compromisso mensal em Iguape, no Posto de Apoio
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Chico Xavier. A região é paupérrima. Lá, vamos para a orientação prática da parte
mediúnica. Graças a Deus, mesmo com a idade avançada, estamos firmes na fé
e no esforço da dedicação aos irmãos, tal como fomos recebidos e auxiliados no
Segue a Jesus.
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Pedro Santini

E

u vim para o NESJ em 1965, por indicação do Aberíades. Ele costumava
levar o carro na minha oficina e me emprestava os livros doutrinários,
como “Paulo e Estevão”. Era uma tática de disseminação do Espiritismo.
Tanto eu como Duzolina, sentíamos sede de conhecimento. Quando fo-

mos para o Segue a Jesus, já tinha lido muita coisa. Cheguei bem quando o primeiro
ano do curso mediúnico foi implantado.
Minha tradição não era de convivência com os Espíritos, porém não estava fora do
amparo dos mensageiros de Jesus. Aos quatorze anos, eu já era um Congregado
Mariano. Cheguei à presidência da Congregação Nossa Senhora das Graças.
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Paralelo a isso, eu sofria com os males do corpo. Ataques epiléticos faziam parte
da minha vida, desde os onze anos. Como a origem era da essência espiritual, os
exames realizados durante um ano, não encontraram nada de anormal. Porém, a
epilepsia assusta, o que fez com que minha noiva recusasse o compromisso do
casamento.
Eu tinha uns vinte e cinco anos e Duzolina, vinte, quando nos conhecemos. A ligação entre nós foi automática, porém, eu me senti obrigado a lhe relatar meu problema, porque não queria criar ilusões tanto a ela, quanto a mim mesmo. Quando
ignoramos o lado espiritual da vida, muitas coisas ficam sem sentido. Como perdi
uma irmã nessas condições, era natural que a insegurança andasse comigo.
Pensei que Duzolina fosse desistir de mim. No entanto, mais íntima dos Espíritos,
ela previu que a interferência espiritual deveria estar presente. Não me abandonou,
pelo contrário, levou-me a um centro de Umbanda, onde o “preto velho” afirmou – é
mediunidade.
Lá vêm os momentos de escolha... Como educar a mediunidade, sendo presidente
da Congregação dos Marianos? Foi a decisão acertada. O trabalho com a mediunidade me auxiliou a vencer as provas do Espírito, e como é recompensador dividir
as tarefas com eles! Quando nos propomos a fazer o bem, os “amigos” se achegam e movimentam as forças do Alto, para que ele se instale. Quer um exemplo?
O Aberíades me auxiliou a conseguir um emprego na Rodex – Rodas e Rodízios,
em 1970. O Celso Fiorini também trabalhava lá, porém eu não o conhecia. A fase
da firma não era das melhores. Estudavam demissões, quando o Celso me pediu
ajuda. O que aconteceu é que passamos a fazer evangelhos diários. Aos poucos,
a situação foi se acalmando e, em quatro anos, os donos conseguiram comprar
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uma sede no Jaraguá. O Aberíades foi o amigo que me facultou a oportunidade de
conhecer a Doutrina Espírita, a mim e à Duzolina. A Doutrina e o Segue a Jesus. A
partir daí, Jesus nos encaminhou para necessidades de trabalho no NESJ, e fora
dele. E, colaborando com Ele através de nossos irmãos, encontramos nossa vida
simples, porém feliz.
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Maria Aparecida Lourenção

M

inha mediunidade aflorou em toda a sua intensidade quando estava
perto dos doze anos. Mediunidade esta, que estava me levando
à loucura, pois já não sabia mais se falava com encarnados ou
não. Muito choro, tristeza e dor, visto que não sabia o que estava

acontecendo. Tinha medo de ficar sozinha, de sair de casa, de dormir (quando
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isto era possível), de acordar. Graças ao PAI e a todos os amigos espirituais, nesta
fase, vieram ao meu encontro muitas pessoas de bom coração e de boa vontade.
Estávamos em 1970, e minha querida mãe – Maria José Sinibaldi Lourenção – me
levou até o Segue a Jesus. Para me apoiar e para que me sentisse segura e firme
na caminhada, me acompanhava a todas as assistências espirituais, e para dar o
exemplo, fez os cursos que lhe permitiram ser colaboradora do Segue a Jesus por
alguns anos.
Graças a ela, com toda a sua boa vontade e amor, fui seguindo o meu caminho. O
meu bem estar, no entanto, se alternava como o clima (àquela época existia garoa
em São Paulo). Ora estava bem, ora querendo desistir de tudo e foi a perseverança
da minha querida mãezinha que me fez permanecer nas assistências espirituais, até
que pudesse iniciar a escola. Depois da Escola Mediúnica, frequentei a segunda
turma dos Aprendizes do Evangelho, o que me levou finalmente, ao equilíbrio emocional. Foi aí que busquei uma tarefa na Casa, encontrando no Departamento de
Infância, Juventude e Mocidade a alegria de colaborar.
Em 1980, fiquei doente fisicamente, com um mal ainda pouco conhecido na época
– Síndrome de Pânico. Os sintomas eram parecidos com o que eu sentia quando
mais jovem, porém, o afastamento do Segue a Jesus ocorreu pela dificuldade que
a doença traz com a necessidade de reclusão.
Seis anos de sofrimento que só começaram a se modificar pela interferência da irmã
de coração e de ideais – Sônia Regina dos Santos, colaboradora do Segue a Jesus
e mãe do nosso querido Danilo dos Santos. Foi ela quem me levou a conhecer uma
psicóloga de nome Miriam, que depois vim saber ser espírita e filha de uma colaboradora da Casa, D. Anália dos Reis. Coincidência? Não! Mais uma vez, todos os
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amigos de cá e de lá me colocando de volta aos trilhos, para que eu não perdesse
novamente o rumo. Neste ano de 1986, comecei o meu tratamento com a Dra. Miriam, onde as sessões de terapia começavam e terminavam sempre com o estudo
do Evangelho. Com o tempo, ela, literalmente, me impôs uma condição: “a partir
de hoje, nós só continuaremos a trabalhar se você voltar à Casa Espírita, no Segue
a Jesus ou em outra Casa que toque o seu coração, contudo, sem o tratamento
espiritual você não pode e não vai ficar”.
Sentindo-me mais fortalecida e confiante, voltei ao Segue a Jesus e tendo melhorado, fui buscar o que gostava de fazer - trabalhar com os jovens. Fui carinhosamente recebida pela Marta de Paulo. Passei por todos os ciclos, contudo, o período
que mais forte ficou em meu coração foi quando fui para a Juventude, que recebia
os garotos acima de doze anos. Tive como companheiro de classe, meu querido
amigo, que havia sido meu orientador na escola Básica, Paulo Bartolo. Fiquei na
Evangelização por quinze anos.
Paralelamente à Juventude, fui buscar outra atividade dentro da Casa e cheguei ao
A2 das sextas- feiras à noite, isto também em 1990. Novamente acarinhada com
muito amor pela Dorinha (Dora Lúcia Padovani) e pela Rose Casagrande, senti que
havia encontrado, ou melhor, retornado ao caminho.
Como resumir minha trajetória de vida sem a presença do Segue a Jesus? Impossível. Minha vida não teria o sentido que possui, sem as amizades que fiz entre
esses irmãos de ideal. Agradeço ao PAI poder fazer parte desse grupo bendito,
onde juntos, uns apoiando aos outros, seguimos procurando melhorar a cada novo
amanhecer, transformando o “homem velho”, para sermos realmente seguidores de
Jesus, como tão bem diz o nome da nossa Casa: Núcleo Espírita Segue a Jesus.
Muita luz e boa vontade a todos os homens.
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Zuleika Ferreira dos Santos

A

inda jovem, com dezessete anos, obtive conhecimento sobre a Doutrina dos Espíritos, através de um tio que era espírita. As conversas
com ele, a leitura de O Livro dos Espíritos e de algumas obras de
André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, fizeram-me chegar com

satisfação e interesse ao Segue a Jesus, por volta de meus quarenta anos. Uma
vizinha foi quem me indicou a Casa.
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Por orientação do plantonista, acabei por me inscrever no Curso Mediúnico; depois,
no de Aprendizes do Evangelho e no de Oratória, com o Paulo Bartolo. Foi uma fase
importante de minha vida, que ficou marcada pelas propostas diferentes, inseridas
nas escolas. Abriu-se um campo, não só de conhecimento, mas de trabalho dentro
da Doutrina. A princípio, no Segue a Jesus e, logo depois, se estendeu para outro
Núcleo e hoje, me permite auxiliar na Assistência Fraternal Francisco de Assis –
AFRASSIS. A convivência que tive com professores que se dedicavam com amor
às suas tarefas, leva-me hoje, a agradecê-los, destacando apenas alguns, na impossibilidade de citá-los todos – Maria Amélia Casagrande, Marilene Fiorini, Therezinha Viotti, Elaine Certo, Floripes Cassola, Izabel Caputi, Clélia Fiorini, Paulo Bartolo,
Celso Fiorini. Em relação aos colegas de trabalho, lembro com muito carinho e admiração, de D. Laurinda Viotti, pelo seu conhecimento e participação relevante nos
estudos feitos antes das assistências. Nesses anos, pude observar modificações
nas assistências, sempre segundo a necessidade de aprimoramento para o atendimento ao assistido. Pelo conhecimento adquirido e, principalmente, acreditando
que neste Universo de Deus não existe o acaso, que tudo tem um motivo justo, uma
razão definida para acontecer, eu continuo em busca de minha evolução espiritual.
Através da Doutrina, com seus esclarecimentos, sinto-me apta a lutar por este ideal.
Dentro desta Filosofia, aquilo que se refere à vida e à missão de Jesus, me cativa
e sustenta. Do Pentateuco, tenho uma predileção pelo livro A Gênese, por gostar
muito de Ciências. Gostaria de terminar agradecendo pela oportunidade de ter colaborado por vinte e sete anos com o Segue a Jesus, segundo minhas possibilidades.
Tenho a certeza que recebo em troca, multiplicado, e deixo como sugestão, que
possamos fazer nosso trabalho sempre com amor, doando o melhor.
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Lairce Gimenez Latorraca

C

onheci o Nesj quando era o Centro Espírita Unidos Caminho da Verdade e Segue a Jesus. Tinha vinte e três anos, casada e com um filho
que não conseguia dormir na minha casa, somente na de meus pais.
Procurando auxílio de todas as formas, alguém me indicou o Nesj,

para pedir ajuda, pelo Evangelho.
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Eu já conhecia o Espiritismo, pois minha avó era médium, estudiosa da Doutrina e
praticante da mesma, mas, como sempre, o resto da família não se interessou.
Assim que cheguei aqui, fui muito bem recebida e foi indicado um grupo de médiuns
para visitar meu lar por quatro semanas, a fim de fazerem o Evangelho no Lar.
Depois do primeiro Evangelho, meu filho passou a dormir e, a partir daí, passamos a
frequentar o Centro, onde os comentários evangélicos me encantaram. Os passes
eram aplicados no mesmo salão da palestra. Ficavam na mesa, mais ou menos,
umas cinco pessoas. Delas, me recordo do Sr. França, do Rafael de Rossi, do Diógenes de Paula, D. Elaine e Sr. Sebastião Certo e D. Laurinda Viotti, que narrava
suas vidências, no final da sessão.
Passaram-se alguns anos, e meu marido desanimou com o Evangelho no Lar, não
querendo dar continuidade. Eu me acomodei, vindo à Casa esporadicamente. Engravidei novamente e, por necessidade, voltei. Mas, de forma assídua, recebendo
os passes que muito me ajudaram. Cheguei a ter problemas físicos, aliados aos
espirituais, mas não desanimei como antes.
Coloquei meus filhos na Evangelização, onde o Marcelo foi aluno da Isa e a Adriana,
da Esmeralda.
Já tinham sido implantadas as escolas, embora eu não tivesse ideia que elas existissem. Foi a Hermínia Húngaro, estando um dia na recepção, quem me interpelou
o porquê de eu não me inscrever, já que frequentava o Nesj havia muito tempo.
Respondi que eu não era médium, não necessitava de uma escola pra educar o
que não tinha. A Hermínia, no entanto, insistiu e eu acabei resolvendo experimentar.
Foi uma grata surpresa, fiquei deslumbrada! Mas, não teria conseguido cursar sem a
ajuda de meus vizinhos, Isidoro e Luiza Varea, com quem deixava a pequena Adria-
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na. A eles, sou eternamente grata.
Quando comecei a escola, o Sr. Deocleciano era o presidente da Casa e, antes de
terminar o ano, fez um convite aos alunos do mediúnico para ingressarem no curso
de Aprendizes do Evangelho, mas, somente àqueles que tivessem concluído o primeiro ano, o que não era o meu caso. Desta vez, a insistência partiu do meu lado
e, tanto fiz, que venci a irredutibilidade do presidente, indo estudar com uma turma
batuta- Paulo Bartolo, Santa Bartolo, Vanda Copolla, Catarina Copolla, Esmeralda Citriniti, sua mãe, Henriqueta Citriniti, dentre outros. Tivemos o Sr. Sebastião e
D. Elaine Certo como dirigentes de classe e, excelentes expositores da Federação
Espírita do Estado de São Paulo e da Aliança Espírita. Foi através da escola que
fui descobrindo as habilidades mediúnicas, que pensava não possuir. Passei a ser
colaboradora nas assistências espiritual e social, permanecendo por alguns anos e
depois, indo colaborar na Federação Espírita do Estado de São Paulo.
Em 1982, a Federação criou o P3T, assistência aos que buscavam auxílio para vencer o vício do tabaco, onde pude ajudar no planejamento deste novo trabalho. No
ano seguinte, tive o prazer de receber a “turminha” do Nesj, liderada pelo Sr. David
de Paulo. Através do Sr. Carlos Eduardo da Silva, a FEESP autorizou a implantação
da nova tarefa no Segue a Jesus. E assim, eu retornei ao lar, em 1993.
Persisto no trabalho até hoje, procurando sempre me lembrar dos ensinamentos de
Jesus, encontrando força junto aos companheiros da Doutrina. Junto à assistência
espiritual ou social, sempre me recordo que, ao doar, estou, na realidade, recebendo o amor e o amparo dos Amigos do Alto.
Muitos se deslumbram com a Doutrina Espírita, por ela ser inovadora na visão da
realidade que nos circunda e do homem que verdadeiramente somos, mas, quando
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seus corações não participam junto à essa filosofia, eles se vão. Ficam somente
aqueles que entenderam a Doutrina com Jesus, que ensinou que o objetivo maior é
o encontro com o amor. Ficam também os que aceitaram a necessidade de esforço
íntimo, para que essa busca não se demore tanto.
Eu aqui sou feliz, no tanto que colaboro e nas amizades que conquistei.
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Adriana Latorraca Fachetti

O

Segue a Jesus está na minha vida desde que abri os olhos, e lá se
vão quarenta e três anos. Tomo passes e ouço palestras desde que
estava na barriga da minha mãe. Vejam o quanto irei me cobrar se
não conseguir fazer a minha reforma íntima! Pois, como dizemos

nos nossos estudos, a quem muito foi dado, muito será pedido.
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Considero o Nesj como a minha segunda mãe. A mãe que ensina, que aconselha,
que dá o ombro para chorarmos e nos faz ver que dias melhores virão. Mãe que,
em momento algum, nos abandona; mesmo quando temos as piores atitudes, está
sempre lá nos amparando.
Não consigo me imaginar longe desta família que é o Nesj, representada por seus
colaboradores dos dois planos. Como ficar sem esse porto seguro? Impossível,
pois é aqui que recarregamos as nossas forças e nos ligamos com Deus. Ninguém
pode ser feliz sem observar a parte divina que possui, ainda em burilamento, mas já
atenta para esse trabalho.
Sem dúvida nenhuma, os ensinamentos recebidos desde a evangelização infantil,
passando pelas escolas e servindo nas assistências, me transformaram numa pessoa melhor. Tenho consciência que já consegui transformar muitos defeitos, mas sei
que ainda existe muito trabalho interior a fazer. Não há anjos por aqui, todos trabalham para si mesmos em primeiro lugar, no sentido de crescerem em entendimento
e sentimentos superiores.
É o que procuro fazer na minha condição de pequenez, buscando doar meu tempo
na assistência A2, com a qual me afinei. Ao lado de amigas mais experientes que eu,
vou buscando a sustentação pelo exemplo das mesmas, que se colocam sempre
perseverantes, não importando as dificuldades.
Já busquei servir em outros núcleos Espíritas, mas esta Casa é especial, não me
pergunte o porquê, pois não sei explicar . A energia que a envolve é diferente dos
demais, nos faz ter um amor diferenciado por ela e que certamente, começou pelo
compromisso assumido antes mesmo dessa experiência reencarnatória. Aí está a
sustentação, o ponto de apoio, que nos inibe de cometer mais erros do que já fize-
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mos no passado. Feliz daqueles que têm uma ligação como esta, em relação a uma
Casa de luz como a nossa.
Ficam as esperanças de poder contribuir mais, fazendo jus ao que recebi de conhecimento, lembrando as palavras de Jesus: “Conhece a verdade e ela te libertará.”
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Joel de Oliveira

F

oi a convite da atual Diretoria da Área Espiritual do NESJ, que assumi
a coordenação do Departamento de Orientação de Assistidos (Plantão),
onde voluntariamente, também presto colaboração em dias previamente
escalados, ou cobrindo faltas de colegas, impossibilitados de compare-

cer. Atualmente, faço parte do grupo de Assistência P3E, de desobsessão, das
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quintas feiras à tarde; sou palestrante compromissado com o NESJ e atendo a
chamados de outras Casas Espíritas (Deus, Amor e Caridade, no Tucuruvi; Manoel
Bento, em Santana; Bezerra de Menezes, no Imirim; André Luiz; no Parque Peruche
e outros mais), sempre a convite para exposição do Evangelho e a Divulgação da
Doutrina dos Espíritos, na obediência ao chamamento do Mestre Jesus.
No NESJ, já fiz parte das Assistências A/2 – CA – P1/P2 – P4 – P4/4 – Samaritanos
e Assistência Social ; Conselho Deliberativo ; Conselho Fiscal, e estou pronto para,
quando necessário, completar qualquer grupo de trabalho que estiver necessitando, e para o qual eu for chamado.
Conheci o NESJ há muito tempo, pois minha esposa, D. Lurdinha (assim que ela
é chamada na Casa), já era “colaboradora ”. Trazendo-lhe até a porta, nunca me
dispunha a ficar, e ainda lhe dizia que levava Espíritos para casa!
Eu trabalhava em uma empresa de grande porte quando, num evento de final de
ano, me pediram que eu falasse algo para o pessoal que se encontrava reunido, e
assim o fiz, embora não me recorde o que tenha explanado. As pessoas ficaram
muito emocionadas, me abraçaram e parabenizaram pelas palavras proferidas, mas
eu nunca consegui atinar sobre o tema em questão.
Até aquele momento, não tinha tomado consciência de meus dons mediúnicos.
Mesmo assim, não atendi ao chamamento imediatamente. Passados alguns meses,
senti-me muito envolvido por um ambiente negativo, vindo a perceber que minha
esposa conservava-se calma, procurando dar o apoio necessário. Mas, como todo
marido turrão, primeiramente resolvi procurar ajuda em outros segmentos, passando pela Umbanda, onde fui convidado a ser um Líder, depois a Quimbanda e, por
último, o Candomblé. Um dia, profundamente intrigado, perguntei ao Chefe de Ter-
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reiro: “Onde está aqui o Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus que eu conheço desde
criança e que não ouço falar em seu nome?” As respostas foram evasivas e não
souberam me esclarecer. Deste dia em diante, pedi licença aos Orixás da Casa e
não mais compareci aos “trabalhos”. Isto me fez voltar ao Espiritismo.
Voltar? Sim, voltar, pois, na infância, na cidade de Marília, cheguei a fazer parte da
Infância e Juventude do Centro Espírita de Marília, convidado que fui por uma família
de amigos italianos, que contava com elementos que lá trabalhavam como médiuns
de incorporação.
Como naquele tempo os espíritas do local sofriam perseguições, minha família, católica fervorosa, acabou por me levar de volta à Igreja Católica, onde fui incentivado
pelos padres redentoristas que por ali passaram, a tornar-me coroinha. Também fui
Congregado Mariano fita estreita, depois fita larga, ministrei a santa hóstia e acabei
por ser convidado a continuar os estudos no seminário, o que não aceitei. Parece
que meu caminho estava fadado à dedicação à religião pois, passado algum tempo,
um Pastor Evangélico quis me preparar para me tornar um representante dessa
linha, o que também recusei.
Casei, vim para São Paulo e, trabalhando bastante para a manutenção dos meus,
nem pensava em me engajar no movimento espírita, até que os ambientes negativos enfrentados, me trouxeram ao NESJ. Poderia ter vindo pelo amor, mas não
soube atender imediatamente ao chamamento, e vim pela dor. Assim que cheguei,
no final da década de 1970, matriculei-me nas escolas, iniciando pelo Curso Básico
de Espiritismo, Curso de Educação Mediúnica, Aprendizes do Evangelho, Curso de
Passes, Curso de Plantonista, este feito no Centro Espírita “Os Mensageiros” e patrocinado pelo NESJ, Curso de Expositor e outros que foram ministrados no NESJ
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e na Federação Espírita do Estado de São Paulo.
A princípio, fiquei tão estimulado a estudar, que li e refleti sobre todas as obras da
Codificação de Kardec e todos os livros de André Luiz, psicografados por Chico
Xavier. Se pudesse, certamente estudaria vinte e quatro horas por dia, pois já havia
aceitado o chamamento para o novo caminho e precisava da certeza da minha opção. Minhas primeiras experiências mediúnicas foram chorosas! A emoção era muito grande, porque a presença de mentores me trazia uma grande atmosfera de paz
e envolvimento, tal como abriam um vocabulário intenso, estimulando toda a ênfase
no discurso. Assim que terminei o curso, minha primeira tarefa foi na assistência de
P1/P2, junto com Vibrações.
Desde então, dedico-me com entusiasmo, a qualquer setor do NESJ onde eu possa
ser útil. Já substituí colaboradores desde a secretaria até as diferentes assistências.
Desta forma, tive condições de acompanhar todas as transformações que aconteceram, desde as modificações no processo de passes, como a criação de novas
assistências. Tais transformações exigiram e exigem constantes estudos e reflexões
sobre o fundamento da Doutrina dos Espíritos, uma vez que a Espiritualidade Maior
sempre nos alerta que o importante não é a gesticulação das mãos, mas sim, o
pensamento positivo, abrangendo a transmissão da energia benéficas.
Minha vivência nas lides espíritas alicerçou minha fé no Pai Criador, em Jesus, o
Cristo de Deus que é o caminho, a verdade e a vida, e na Espiritualidade, que está
sempre presente e me sustenta. Estou sempre estudando e desenvolvendo temas
Evangélicos, motivado pela necessidade de me embasar, de sustentar minhas reflexões e poder me fazer entender pelas pessoas. Jesus falava pelas entrelinhas e
precisamos evitar interpretações errôneas de seus ensinamentos.
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Costuma-se dizer que é muito difícil recomendar algo, pois cada qual interpreta de
acordo com a condição em que se encontra no momento. Aquele que aqui vem por
amor, está à procura da verdade e tem mais chances de perseverar do que aquele
que vem pela dor e que, muitas vezes, não volta mais, após a solução do problema.
O importante é não querer obrigar o outro a ser espírita, mas estimulá-lo a tomar, por
si só, consciência da nova realidade que o Espiritismo traz.
Para mim, o NESJ representa a porta que se abriu para um novo despertar em minha vida. Foi aqui que tive a oportunidade de estudar a Doutrina a fim de desenvolver o intelecto, o Espírito, vivenciando a disciplina, o respeito ao próximo, sobretudo,
o amor à família.
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Maria Tereza Sartori Spina

E

u morava em Votuporanga, cidade do interior de São Paulo, e estava na
7ª ou 8ª série do Ensino Fundamental, quando fui convidada a desenhar
na lousa de uma creche, vizinha de minha residência, que funcionava
nos fundos de uma casa espírita. Aceitei o convite e levei dois dias cons-

truindo belíssimos desenhos, ocupando a lousa inteira. Para chegar ao local onde
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funcionava a creche, precisava atravessar um longo corredor onde havia, logo no
início, um grande quadro de Kardec e, mais à frente, um quadro de Bezerra de Menezes. Assustada, eu achava que o olhar deles tinha vida e acompanhava minha
movimentação, então, passava de olhos fechados, correndo e com muito medo.
Todo o pessoal da creche percebia e sugeria que eu tomasse um passe, para melhorar o medo, mas eu não queria nem ouvir.
As professoras elogiavam os desenhos, que muitas vezes eram fotografados e divulgados no jornal da cidade, e eu ficava orgulhosa por tê-los feito. Também admirava conseguir desenhar e pintar todas aquelas cenas, com rostos expressivos. Hoje,
sei que não era eu quem fazia essa pintura, pois quando me casei e vim morar na
cidade de São Paulo, esse “dom” desapareceu.
Mais tarde, como professora, recebi dos colegas, pedidos para confeccionar cartões de aniversário para cada membro da equipe, e me vi novamente, com o dom
de pintar, não mais rostos e sim, flores e paisagens. Além disso, sempre sentia a
vontade de colocar uma mensagem nestes cartões.
Certa vez, o diretor da escola me perguntou o porquê de eu sempre lhe “puxar a
orelha”, através daquelas mensagens. Respondi que não sabia o que escrevia; simplesmente recebia a intuição.
Meu chamamento à Doutrina Espírita ocorreu durante o estágio de pintura na creche, mas, naquele momento, eu não consegui perceber, e me parece que foi o
orgulho que podou essa chance. Quando minha mãe desencarnou em 1989, eu
chorei muito e demorei a me recompor.
Trabalhava na mesma escola que eu, a psicóloga Ester Felícia Correia do Amaral, a
qual me convidou a vir ao NESJ, tomar um passe de equilíbrio. Vim, fiz tratamento
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durante dois anos e, em 1991, iniciei o Curso Básico e nunca mais parei.
Trabalhei no CA, às sextas-feiras, com D. Wanda Collino, durante seis ou sete anos.
Em 1998/1999, passei a dirigir uma sala da turma de Aprendizes do Evangelho,
aos sábados, juntamente com o Sr. Jonas Garcia, parceria que continua com esta
responsabilidade no NESJ, até hoje.
Mantenho viva minha fé com a certeza de que estamos neste Planeta de passagem.
O Segue a Jesus representa a continuação de minha casa; aqui aprendi que a leitura
de obras espíritas deve vir junto à reflexão, para que nossa alma leia por nós.
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Alzenir Gianiselle

O

Centro faz parte de minha vida por causa de minha tia-mãe, Apparecida de Brano. É tia-mãe porque, como minha mãe morreu quando
eu ainda era bebê, a tia Cida me criou e me educou, embora eu
morasse com meus avós.

Fica difícil pensar em outro caminho de vida, que não seja através das lições que os
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Espíritos me ofereceram no NESJ, ou por outros meios; através da sensibilidade e
da mediunidade, pelas mãos de minha tia e de outra mãe – D. Antonieta Scagliarini.
Nos momentos mais difíceis, desde a mocidade, essa vizinha e amiga sempre teve
um consolo, um ensinamento baseado em Jesus, para me oferecer.
No Segue a Jesus fiz escola. E quem estuda, se prepara para o trabalho. O problema foi o engajamento, que não foi fácil para mim. É interessante observar como para
uns, a coisa flui tranquilamente, e para outros, não. Para mim, o passe sempre foi
algo muito estranho, nunca me senti à altura de realizá-lo.
Cheguei a colaborar com D. Wanda Collino e com a Aida Lemos na terapia fluídica,
mas meu coração nunca se aquietou. Foi no final da década de 90, que a Clélia
Nascimbene me convidou para ficar no lugar da Maria Lúcia Longo, na Assistência
Social. Aí, aconteceu o meu despertar, pois eu iria conhecer as dificuldades dos
nossos assistidos. A tarefa seria, especificamente, com as grávidas que nos pediam socorro para suas necessidades. Eu deixaria de movimentar as mãos de cima
para baixo, cruzando, impondo, e passaria, com elas, a orientar, pedir e repassar o
que eu havia ganho. Era outro mundo... Gente muito simples, gente sofrida, gente
educada ou deseducada, até de coração duro, acostumada por vezes, com drogas
e crimes. Tudo isso eu fui aprendendo a observar, refletir, respeitar, mas, acima de
tudo, educar na minha pequena medida. Foram dez anos maravilhosos, de contato
com o sofrimento que consolava meu coração. As minhas dificuldades diminuíam
quando comparadas àqueles corações apertados. Quanto mais o tempo passava,
mais apegada ficava às “minhas grávidas”. Era assim que eu dizia e era assim que
elas se sentiam. Foi crescendo uma amizade, apesar da rotatividade das meninas.
Eu explico: essa era uma tarefa de aconchegar as mães sem recursos, oferecendo-
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lhes noções de puericultura, uma cesta básica mensal e um enxoval, no final da
gestação. Elas podiam ingressar na Assistência a qualquer momento, não importando o mês da gravidez.
A afinidade com o trabalho foi tão natural, que a minha cabeça começou a buscar
o melhor. Eu tinha observado que muitas deixavam para vir à aula de puericultura,
somente na quarta-feira que era reservada para a entrega da cesta básica. Como
o objetivo era fazer com que elas tivessem conhecimento da importância de se ter
um filho, eu dei um jeitinho de “forçá-las” a comparecer todas as semanas, e não
somente vir à Casa para buscar o alimento. Não somente o pão do corpo mas,
principalmente, o do Espírito, para que pudessem se sentir fortalecidas e esperançosas diante do fato de trazerem mais um Ser para a Terra.
Como disse, quando cheguei, era a palestra e o passe (do qual elas fugiam...), a
cesta básica e o enxoval. Tinha um lanchinho (alimento do corpo) antes de saírem
da 65, e irem para o 33 da Rua Urandi, tomar o passe. Costumava ficar uma bagunça, pois elas derrubavam pedaços de pão, bolo, e saíam, deixando tudo para
eu limpar. Bati um papo sério e foi instituída a limpeza por todas, como exercício
de educação, de vivência em sociedade. Deu certo. O passo seguinte foi organizar
uma apostila, não somente com os cuidados ao recém-nascido, mas também com
orientações de profissionais, como pediatra e psicólogo, para que houvesse uma
abrangência maior, atingindo crianças de maior idade.
Foi extremamente importante o auxílio de minha tia Cida. Sentia-me tão feliz que,
acredito, isso contagiava as pessoas a quem eu ia pedir ajuda. Formei um grupo,
inclusive de amigas de fora do Núcleo, que ficou responsável pela doação de leite
em pó, para incrementar as cestas básicas. Anotava o que elas precisavam e saía à
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luta – berços, colchões, carrinhos, banheiras... Comprometia-me, ia atrás, e conseguia. Trazia e conquistava as meninas pelo meu interesse com suas necessidades.
Observando que muitas não tinham como trabalhar, por causa dos filhos, resolvi investir num curso de artesanato, simples, mas o suficiente para, quem sabe, permitir
que elas fizessem algo em casa. A coisa fluiu bem, mas tinha aquele compromisso
– eu ajudo e vocês se ajudam, o que significava – eu ofereço e vocês participam.
É difícil cortar um costume, porém, como eu tinha conseguido voluntárias para aulas
de culinária, manicure, artesanato e para atendimento odontológico, elas tinham
que aprender a “pescar”.
Se me perguntarem se todas aproveitaram, eu vou dizer que não. Mas, todos aproveitam os passes? As palestras? Conseguem mudar os pensamentos infelizes?
Também não.
Por outro lado, já pensaram o que seria da maioria dos que vêm à Casa, se ela
apenas entregasse comida, ou resolvesse nosso problema espiritual só com uma
consulta, sem deixar a gente entender a origem do mal que carregamos?
Isso que é bonito aqui. A gente chega, chora, reclama, e recebe, além dos passes,
a instrução, a explicação de que nós somos os responsáveis pela transformação.
Só pra terminar com um exemplo bom, eu me recordo de uma grávida que sempre
me olhava de viés. Ela não se conformava com a necessidade de frequentar as
aulas, a fim de receber a cesta e o enxoval. Seu filho nasceu, ela se foi e o tempo
passou. Um dia, ela apareceu junto com o marido, pediu licença para falar e eu “gelei”. Começou dizendo para mim e para as outras assistidas do dia, que tinha vindo
agradecer. Seu marido ficara desempregado e ela começou a fazer o artesanato
que aprendera, levando de porta em porta, no carrinho de bebê que ela havia me
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pedido. Algum tempo depois, o marido conseguiu emprego, porém, ela continuou
com as vendas em domicílio. Porque tinha conseguido desenvolver seu talento,
montou uma lojinha que lhe rendeu a oportunidade de comprar, mais tarde, um
apartamento da CDHU. Veio trazer um enxoval de presente, com um casaquinho
feito pelo marido! Nem preciso relatar a minha emoção! Fiz grandes amizades com
essas meninas, coisa que não tem preço.
Mais lindo que isso, somente a proteção que a gente sente dos Espíritos quando
está trabalhando. Como alguém já disse, é dando que se recebe.
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Odemia Morosinke de Freitas

E

u acredito que a Doutrina Espírita é uma benção para os homens. Quanto sofrimento ela inibe, ao clarear assuntos que, até pouco tempo, eram
temidos.
Eu mesma conheci a Doutrina numa situação dessas, onde não encon-

tramos respostas na nossa cultura, e nos apavoramos. Foi quando meu pai morreu,
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na década de 60. Tinha muito barulho em casa. Parecia que ele ficava ressonando,
ou era outra pessoa, ou seja, outro Espírito. Como ninguém conhecia o Espiritismo, não havia uma explicação para aquela situação, que era de muita dificuldade
para todos. Morávamos na Barra Funda, mas meu irmão tinha um amigo que era
frequentador do Segue a Jesus. Foi aí que tivemos nosso primeiro contato. Através
dos Evangelhos, tudo foi se acalmando.
Ainda sem muito conhecimento, frequentei outro centro de Mesa Branca, na Rua
Buquira, na Casa Verde e, mais tarde, um de Umbanda, na Rua Ouro Grosso, do
mesmo bairro.
Voltei para o Segue a Jesus na década de 70. Por volta de 1975, 76, tive grandes
dificuldades com minha filha, Rosa Maria de Freitas. Coisa de adolescente, mas que
a gente não tem pique pra lidar. A saída foi pedir socorro novamente, e o socorro
sempre vem. Orientada pelo plantonista, a Rosa iniciou o curso, resmungando no
início, mas sem nunca faltar, porque ela é muito séria com seus compromissos. Tendo pegado gosto, acabou incentivando a mais nova – Vera Lucia de Freitas.
Desse modo, nós fomos recebendo a assistência necessária desde então, com o
conhecimento do Espiritismo e das Leis de Deus. Passamos por dificuldades e alegrias, sempre com o amparo dos amigos espirituais.
Acabamos nos envolvendo com as tarefas. Até dois anos atrás, meu compromisso
às sextas-feiras, era com a assistência CA, junto à D. Wanda Collino. As filhas também abraçaram o serviço de passes.
Recordando-me de como eu era, antes desse envolvimento com o trabalho que o
Segue a Jesus me proporcionou, eu vejo que melhorei como pessoa. Meu estado
era sempre de tristeza, sem que houvesse um motivo para isso. Mas o que teria sido
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de minha vida se tivesse me mantido com esse sentimento?
Graças ao trabalho, aprendi a valorizar a vida no que ela tem de melhor – a alegria
de viver. Quando a gente encontra diariamente, outras pessoas que sofrem muito
mais, que carregam dificuldades maiores, acaba observando o que tem, e dá graças a Deus por compreender o que realmente tem valor. A Doutrina abre a mente de
verdade. O Evangelho nos ajuda a enxergar o mundo de maneira diferente. E assim,
melhorando de alguma forma, eu fui ajudando dentro de minha casa, como quem
faz o que Jesus indicou – espargir luz. Nunca tive aquela mediunidade ostensiva que
falam, mas o desejo de melhorar e a presença dos Espíritos me fizeram viver melhor
e compreender com paciência, as doenças que vêm com a idade, sem deixar a
revolta dominar o coração.
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Terezinha Alves de Lima

C

heguei à Casa em 1988, pela necessidade de aprender algo que me
explicasse o porquê da vida, esclarecesse as dúvidas para as quais,
a minha religião - Católica - não tinha respostas. Fui atendida no
Plantão, pelo Sr. Pedro Santini, que me disse - vieste ao lugar certo -

e me orientou a fazer escola. Procurei saber como era o funcionamento do Núcleo,
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os dias e esquema das aulas. Como já era início do segundo semestre daquele ano,
frequentei as palestras e o Curso Preparatório.
Em 1989, iniciei o Curso de Educação Mediúnica, com duração de três anos. E,
sem hesitar em continuar, confirmei a minha presença para o próximo curso, pois
ansiava ampliar meus conhecimentos. Em 1992, iniciei o Aprendizes do Evangelho,
“ Onde a meta maior é de reformar o nosso interior e nos mostrar as nossas viciações com clareza, nos ensinando como substituí-las por virtudes”. Ainda tenho o
meu caderno, com os vinte e quatro temas que escrevi, e nítidas lembranças das
apresentações dos mesmos, o que era emocionante, pois essa turma contava com
cento e três alunos. Esses dois anos fluíram num despertar, e quem teve o prazer
de realizá-lo, sabe e entende o que estou dizendo. Ao final do primeiro ano, quando
me tornei Servidor (a), foi grande a emoção, mas eu ainda não podia avaliar como
seria o prazer de me tornar Discípula. Experimentei a imensa e grata surpresa de ter
ao meu lado, o meu pai (em Espírito) no término do curso, ou seja, em dezembro de
1993, pois fui aluna da 14ª turma do Curso de Aprendizes do Evangelho. Depois, fiz
curso de expositora e colaborei com a escola durante alguns anos, quando a diretora da Área era a Neusa Sapienza, e o Presidente do NESJ, era o Walter Filgueiras.
Nossa Casa cresceu e, com o crescimento, veio a necessidade de criar algo que
facilitasse a aproximação dos trabalhadores do NESJ, com essa dura realidade de
nossos irmãos sem teto, que sofrem as amarguras do abandono, peregrinando
pelas ruas de nossa cidade. Aproveitamos a ideia de um colega de trabalho, Mauro
Gelmi, que trazia a sua experiência na Federação Espírita do Estado de São Paulo.
Tanto nos estimulou para a nova tarefa, que saiu com o grupo no primeiro dia de
trabalho, levando apoio aos iniciantes, fortalecendo a todos com sua coragem, para
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que não desanimássemos diante dos obstáculos que iríamos enfrentar. A semente
não foi desperdiçada. Fomos convidando um e outro, e o grupo foi aumentando.
Determinamos que sairíamos às ruas, todas as quintas-feiras, levando alimentos
para os carentes. Estava criado o Grupo do BEM, onde estas três letras significam
Bezerra, Eurípedes e Meimei. Foi criado em 1992, e fiz parte da primeira turma,
assim como o Eliomar Pereira, o Carlos Barussi e tantos outros que me fogem à
memória. Sei o quanto foi gratificante o aprendizado e a experiência maravilhosa
da qual tive a felicidade de fazer parte, durante sete anos. Saíamos às ruas, após
o término das aulas. Levávamos pães recheados de frios, leite com chocolate e
também cobertores para aquecer àquelas criaturas desamparadas nas calçadas
e marquises desta Megametrópole. Quantas noites frias e chuvosas enfrentamos,
para irmos até os carentes! O que não posso esquecer de citar é que o NESJ ainda
não possuía um veículo. Usávamos uma Kombi de um colaborador e aluno, que
nos emprestava aquela que era sua ferramenta de trabalho. Hoje, o Grupo do BEM
realiza este trabalho também às segundas-feiras.
Colaborei com o Jornal do NESJ, do qual estive afastada em algumas gestões, e
hoje, estou com a coordenação desta tarefa. Assumi a responsabilidade de auxílio
no P1/ P2 desde 1993, e no P3E, desde 1996. Participar de todos esses trabalhos
é muito gratificante, ainda que a minha parcela de contribuição seja pequena, diante
do que recebo e aprendo com a espiritualidade. Fazer parte da equipe de colaboradores do trabalho de assistência espiritual (PE3), me proporciona uma enorme
alegria, visto que me sinto uma aluna do laboratório do mundo invisível. Fiz parte do
Conselho Administrativo e, atualmente, faço parte do Conselho Fiscal.
Nestes vinte e três anos, acompanhei o crescimento e o desenvolvimento de Nossa
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Casa. Na Área Espiritual, novos trabalhos, grande renovação. Na Área de Ensino, a
ampliação das escolas e, por esse motivo, a transferência de muitas salas para unidade da Rua Xiró. Na Área de Divulgação e Eventos, passamos a realizar mais eventos e contar com mais palestras diferenciadas. Para melhorar a linha de divulgação
da nossa Casa, além do Jornal do Nesj, contamos com o coral, que faz participações fora de nossa unidade. Recentemente, foi criado o Departamento de Comunicação para fortalecer a linha de divulgação. Estamos com um Site compartilhado
com as redes sociais, onde podemos nos comunicar em tempo recorde, com muitos frequentadores de Nossa Casa. Na Área de Infância e Juventude é desenvolvido
um lindo trabalho, preparando assim os trabalhadores do futuro, as sementes que
devem germinar, frutificar, e assim se colocarem como novos divulgadores desta
bendita Doutrina da Seara do Mestre. Tivemos conquistas patrimoniais importantes
em nossa Casa, contamos com três imóveis, crescemos, aí veio a criação da Área
de Patrimônio. Necessitamos mudar, porque o número de frequentadores da Casa
passou a ser um incômodo para os vizinhos. Ficamos quatro meses e vinte e oito
dias na Rua Xiró e, em 16 de janeiro de 2012, fomos para Rua Valdemar Martins,
1138, hoje, nossa sede, cumprindo assim, o projeto dos que administram o Segue
a Jesus, hoje: reduzir para ampliar.
O NESJ é minha Casa Mãe e, como não podia ser diferente, não consigo ficar ausente, é o meu lar também, pois aqui encontro paz, é o meu aconchego. A Doutrina
Espírita modificou por inteiro, a minha maneira de enxergar a vida. Agradeço a Deus
por me permitir participar do banquete presidido por Jesus.
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Grupo do BEM
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Cláudio Aguiar de Jesus

L

embro-me muito bem, era uma tarde quente de verão, mais precisamente, um domingo. Eu estava entediado e peguei o carro para dar umas
voltas, a fim de me alegrar um pouco. Não podia entender o que se passava comigo, afinal, tudo estava correto. Eu tinha filhos saudáveis, minha

condição financeira era ótima, a família estava em paz, então, por que aquele sen-
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timento estranho de tristeza que me acompanhava? Foi aí que cheguei à casa de
uma prima, e lhe contei sobre meus sentimentos. Ela me aconselhou a procurar um
Centro Espírita e confesso que me arrepiei todo. Eu tive medo de chegar a um lugar
desses e encontrar com alguém que fosse vasculhar o meu passado, ou prever o
futuro, coisas que eu não queria saber.
Minha prima me disse para ir à “Federação” da Rua Urandi. Foi assim que eu conheci o Segue a Jesus. Quem me atendeu no Plantão, foi o Bruno Fávero e, até hoje,
não me esqueço de suas palavras:
- Você precisa fazer escola, precisa trabalhar em benefício do próximo.
Ficamos uns trinta minutos conversando e, quando saí, escutei dele:
- Você será um grande trabalhador nesta Casa.
É muito viva em mim a recordação da sensação que tive, ao tomar o primeiro passe. Saí da câmara tão leve, que parecia flutuar.
Matriculei-me logo na escola. Fiz o Preparatório, Básico, Mediúnico, Aprendizes,
todos, sem me recordar de uma falta.
Minha primeira tarefa foi colaborar nos Samaritanos, pois eu ainda era estudante e
não podia aplicar o passe. Formamos uma equipe - D. Lurdes de Oliveira, Marlene e
eu. Encantei-me. Fiquei por doze anos, onde vivi experiências fantásticas.
Uma vez, tivemos que atender uma moça, de nome Luci, que tinha aproximadamente trinta anos, e sofria de câncer nos pulmões. Ela tinha muitas dores e não
conseguia dormir deitada, somente sentada. Na nossa terceira visita, ela me olhou
nos olhos e disse:
- Olha Claudio, eu sei que vou morrer. Sei também que isto está próximo de acontecer, mas, depois que vocês vieram aqui, já não tenho mais medo, pois conheci com
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vocês, o Espiritismo e isto me conforta. Nesta vida nunca bebi, nunca fumei, mas vá
saber o que andei fazendo antes...( abriu um sorriso lindo ). Mas, existe uma coisa
que muito me atormenta, que é a punção, que me causa uma dor insuportável. Será
que você pode me ensinar um jeito de minimizar esta dor?
Com certeza, inspirado pelo Amigo Espiritual que nos acompanhava, eu disse a ela:
- Luci, sei que você é católica. Diga-me no que você acredita e confia.
- Claudio, eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida.
- Então Luci, na quarta-feira que vem, quando for fazer a punção, peça a Ela que te
envolva em seu manto de amor, e imagine-se envolvida por toda a luz que emana
deste manto. Mas, faça isso com fé.
Na semana seguinte, ela nos contou que, no momento em que entrara na sala para
fazer a punção, pediu com muita fé e sentiu um envolvimento muito grande. Alguns
minutos depois, perguntou ao médico o porquê dele não começar logo o procedimento, e recebeu como resposta, que a punção já tinha sido realizada.
Este é apenas um caso em meio a tantos outros, em que pudemos sentir a presença amorosa da Espiritualidade que vela por nós.
No ano seguinte ao que ingressei no Samaritanos, fui buscar uma psicografia na
assistência A2, de sexta-feira à noite, onde a Dora Lúcia Padovani era a dirigente,
além de ser também, dirigente da assistência Psicografia ( GEP ). Fui atendido pelo
seu sorriso encantador, e me disse:
- Olá Claudio! Aqui está sua cartinha que espero, te faça feliz. Mas, você também
poderia nos fazer felizes. Veja, hoje estamos com apenas três colaboradores. Você
não quer ficar e trabalhar conosco?Aceitei e estou até hoje.
Quando era aluno e me perguntavam se eu vim à Casa pelo amor ou pela dor, eu
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lembrava de minha condição favorável e dizia que tinha vindo pelo amor, pois tudo
estava bem, exceto aquele vazio. Hoje, sei que foi pela dor, dor da ignorância, do
não conhecer o amor de Jesus.
Fiz muitos amigos no Nesj, pessoas maravilhosas que me ensinaram muito. Sei que
tenho ainda, muito a crescer como pessoa, mas tenho a certeza que já sei o caminho. Sei também, que muitas vezes, ainda caminho trôpego, mas que, com a ajuda
dos meus amigos encarnados e desencarnados, eu chego lá.

1

1-Cláudio e Marçal
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2

Maria Lucia Melo

O

Segue a Jesus foi, na minha vida, uma bênção, em hora que eu
me encontrava muito deprimida, envolvida com a doença terminal
de meu pai. Isso ocorreu em 2001, na mesma época em que me
aposentei. Até então, eu tinha tido uma pequena visão da Doutrina

Espírita, sem me interessar, no entanto.
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Era vizinha do Sr. Manoel Pagnota e sua esposa Geni, colaboradores antigos do
Nesj. Como era amiga da Márcia, filha deles, frequentava a casa e achava muito
bonitas as preces que eles realizavam.
O envolvimento com os problemas da vida me levou a mergulhar no trabalho, dedicar-me à minha família. Para os Espíritos, porém, não interessa se nos preocupamos
com eles ou não. Eles se colocam sempre a postos. E estiveram comigo, dando
forças, quando fui acometida, aos quarenta anos, de uma doença rara – Síndrome
de Guillan Barré que, invariavelmente, deixa sequelas ou mata. Nesta fase, o meu
sistema nervoso central foi afetado brutalmente, e eu fiquei tetraplégica. Foram três
meses e meio de internação, sendo um deles em UTI, por ter tido uma parada
respiratória. Na terapia intensiva, orei fervorosamente a Jesus, pedindo que Ele me
carregasse em seus braços só mais um pouco, e que, se fosse de Sua vontade,
permitisse que eu criasse meu filho que, na ocasião, estava com treze anos.
Adormeci, e não sei se em sonho ou pela vidência, observei entrarem na sala, três
figuras muito brancas, das quais não vi os rostos, mas que sabia não serem os
enfermeiros, pois seus uniformes eram diferentes. Uma delas me pareceu ser minha
avó, Maria da Estrella, pelo seu sotaque português. Dela ouvi: Minha filha! Vais ficar
um bom tempo por aqui, vais criar o teu filhinho e ficar boa. A esperança que essas
palavras me trouxeram, ajudou-me na recuperação e, após nove meses de fisioterapia, eu consegui voltar a trabalhar.
Os amigos do Alto estão sempre a nos dar forças, a nos preparar para o que temos
que enfrentar. Quando minha mãe estava internada com um câncer no intestino, já
em coma induzido, eu, certa noite, conversei com ela, de uma forma que só posso
explicar através da influência espiritual. Sem maiores conhecimentos, lhe afirmei
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que se desligasse, pois a matéria não lhe serviria mais, e que não se preocupasse
comigo, pois ficaria bem. Pude ver uma lágrima no canto de seus olhos, antes que
ela partisse, no mesmo dia.
Ainda sobre essa influência que eles exercem em nós, quando meu pai estava prestes a desencarnar, tive outro momento especial. Eu já frequentava o Segue a Jesus,
e estava lhe fazendo companhia no hospital. Como seu estado era delicado, para
não lhe importunar ainda mais, fiquei sentada numa cadeira lendo o Evangelho. Em
dado momento, dei um relance de olhar em sua direção e vi três Espíritos de um
lado de sua cama, e três, do outro. Eram como nuvens de fumaça, que se dissiparam num piscar de olhos. Senti uma certeza de que seu desencarne seria naquele
dia, e avisei a família. Sua enteada, com a qual ele estava de relações cortadas, foi
vê-lo entre lágrimas. Após a despedida, ele se foi, enquanto minha irmã e eu orávamos a Prece de Cáritas.
Sempre a ajuda do Alto e, como eu já disse, em fase de depressão, os tratamentos
de passes e as palestras me devolveram a segurança e o interesse pelo conhecimento desse outro lado, que vivi em situações críticas – o espiritual. Em agosto de
2003, iniciei a Escola, pelo Curso Preparatório e dali para frente, o trabalho na Assistência Social e no de passes. Foi esse o caminho escolhido para agradecer por tudo
que recebi. Somente a certeza de que a morte não existe, já é uma grande bênção.
Procuro alargar meus conhecimentos em relação à Doutrina, a fim de alicerçar ainda
mais minha fé. Mantenho o culto do Evangelho no Lar, como proteção aos meus,
sem esquecer amigos e vizinhos. Com esforço, procuro melhorar a cada dia, na
minha medida e com a proteção de Jesus.
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Neusa Sapienza

N

o Segue a Jesus, eu busquei, a princípio, a instrução.
Como coordenadora da Catequese na Igreja Nossa Senhora das Dores, eu sentia dificuldades em explicar determinados fatos religiosos,
pela falta de sustentação da filosofia católica. Aí, o Toninho, que já

frequentava o Segue a Jesus, trazendo deduções claras para as minhas interroga-
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ções, acabou por me excitar a curiosidade. Se havia uma filosofia coerente e de fácil
acesso, por que não aproveitar a oportunidade para aprender?
Aconteceu que, depois de alguns anos, por conta de minha profissão de educadora, o Walter Filgueiras me convidou para assumir a Diretoria de Ensino, devido ao
conhecimento de didática e metodologia, a fim de que eu levasse meu jeito de ser,
dinâmico e alegre, à escola. E lá se foram doze anos de atuação. Tínhamos nove
classes quando assumi a primeira vez e, se não estou enganada, quando saí em
2002, contávamos com vinte e cinco salas, dentre os Cursos Básico, Mediúnico e
de Aprendizes do Evangelho.
Assim como eu havia bebido os ensinamentos quando cheguei ao Nesj, procurei
diversificar os meios para que a instrução fosse estimulada. Foi uma fase onde
esta área sofreu algumas modificações. Os professores fixos das salas assumiram
a direção das classes, mas ficando livres para lecionarem em várias turmas, como
volantes. Também fiz convites a vários colaboradores da Federação Espírita do
Estado de São Paulo, para aulas e palestras.
O Toninho, quando foi presidente do Conselho da Zona Norte, acabou por me colocar em contato com muita gente boa e capaz, decidida a trazer sua mensagem.
O convite feito ao amigo Francisco Gabilan resultou num compromisso maravilhoso,
que até hoje existe, e que permitiu a implantação de cursos como o de Aperfeiçoamento Doutrinário, o de Oratória e um sobre o livro A Gênese.
Para dinamizar as aulas e dar apoio aos alunos, retroprojetores entraram na lista das
prioridades, como também uma revitalização da biblioteca, sob a responsabilidade
da Elena Batista de Oliveira.
Na minha visão, a escola ainda é, após o lar, o núcleo mais importante de um país,
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e, por consequência, para qualquer comunidade, incluindo os núcleos espíritas.
Isto porque, está nas mãos do professor/divulgador, o futuro do conhecimento em
qualquer direção que se possa pensar. Por isso, me dediquei com muito amor, na
esperança de que o socorro que nossa Casa realizava fosse completo, chegasse
à razão.
Sempre enxerguei a responsabilidade da escola, como formadora de Cristãos e não
somente de passistas. Mesmo quando um aluno se vai, pelas contingências da vida,
o investimento não se perdeu. Teremos um Ser a mais no mundo, conscientizado,
procurando, embora todas as dificuldades, seguir Jesus, jogando as sementes do
bem onde, em tese, o raio de ação de nossa Casa não alcança.
Por isso, procurei trazer a alegria, através da música, à seriedade necessária do
estudo da Doutrina. Uma alegria íntima, nascida das vibrações harmoniosas das
letras singelas, mas elevadas. Confraternizações que aproximavam corações, e auxílio aos alunos que sofriam com a mediunidade. Criei um Curso de Harmonização
Mediúnica, pois, embora o foco do ensino fossem as oportunidades do contato com
uma nova filosofia de cunho cristão, muitos alunos chegavam sofrendo por conta
das consequências de seus dons, por vezes, bem desequilibrados. Podendo unir os
cursos regulares com esse apoio específico, muitos companheiros desabrocharam
para os compromissos com a Espiritualidade, com mais segurança.
Ainda com o objetivo de auxílio, recebi a ajuda da amiga Dora Lúcia Padovani, para
criarmos um grupo de psicografia – GEP. Tudo realizado com muito critério, porque
eu temia que, por qualquer motivo, o médium quisesse mascarar a verdade, criando algo que, em vez de cumprir o papel consolador que ele desejasse, levasse um
irmão a se decepcionar com a Doutrina Espírita.
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2

3

4
5

1-Nádia D’Angelo / 2-Dora Lucia / 3- Maurinês Carlana / 4- Carlos Carlana / 5- Esmeralda

Como vê, para ensinar o caminho para o bem estar, eu fui “costurando” aqui e ali,
recebendo ajuda dos seres valiosos que passaram pela Casa e observando as dicas
da Espiritualidade, para que os objetivos fossem alcançados.
A escolha da Xiró como polo da escola, aconteceu como que por um acaso, porque
não era nossa intenção primeira. Comprada para ser a segunda unidade, quase
recebeu os velhinhos da Casa de Repouso Luz do Caminho, os quais necessitavam
de abrigo urgente. Por intermédio da Esmeralda Citriniti, ganhamos da Eurobrás,
oito containers para a formação de quartos. Tendo sido mudado o destino do asilo
para uma casa com mais conforto, o Toninho fez o engenheiro transformar esses
quartos em três salas grandes, para, no dia seguinte, convencê-lo a criar um só salão. Esse salão nos proporcionou grandes eventos, lindas palestras e cursos, enfim,
a disseminação da Doutrina, como deveria ser.
Mas, nos espaços pequenos, também fizemos “milagres” e agradeço aqui, àqueles
que não se importaram em ser alunos e/ou professores do Nesj, frequentando o
porão da 65 ou a garagem e o barracão dos fundos da Urandi, 33.
Hoje, continuo com os mesmos objetivos na Assistência Fraternal Francisco de
Assis, fundada em 2003, na companhia de muitos amigos que fizemos no Segue a
Jesus. São os frutos da dedicação ao ideal cristão.
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Antonio Sapienza

O

Segue a Jesus representa para mim, o ponto de partida na realização de determinadas tarefas, enquanto encarnado.
Sabe quando a gente não se sente bem, quando pesa o coração e
não conseguimos enxergar sequer o que nos falta? Eu vivia assim.

Frequentava a Umbanda com o objetivo de melhorar minha visão do mundo, de
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apaziguar o peito, porém, não conseguia alcançar o objetivo. Cheguei mesmo até
a chorar de tristeza, por desconhecer o caminho a tomar. Quando nos preparamos
para uma nova experiência na carne, assumimos um planejamento e, depois de encarnados, enquanto não tomamos o rumo previamente estudado, uma perturbação
nos incomoda que parte, creio, da consciência divina que somos.
Foi tão interessante e marcante esse encontro comigo mesmo que, só depois que
aconteceu, é que consegui olhar para trás e avaliar com segurança, a essência de
minha angústia. Com a mesma certeza que tinha de que um compromisso estava
sendo esquecido, com essa mesma certeza eu cheguei em casa e disse: encontrei
o que faltava. E encontrei, ao adentrar o Segue a Jesus e ouvir uma palestra evangélica de um rapaz que nunca mais vi. Mas, o que ele disse trouxe luz aos meus
pensamentos. Ele citou Jesus, dissertou sobre Ele, mostrou-O como caminho. Era
isso que me faltava – o Evangelho. Havia encontrado a estrada, só me restando
iniciar a caminhada.
Esse caminho eu fiz com tranquilidade, segundo os trâmites da Casa, começando
pelos tratamentos, escola, para depois exercitar a mediunidade que, certamente
sem o uso, interferia negativamente nas minhas condições físicas, alterando o humor. Tudo isso começou na segunda metade da década de 70. Passei por uma
experiência, certa feita, que mais me pareceu uma prova, daquelas que vêm em
segredo, devagarinho, para nos pegar “no pulo” e testar o nível de segurança. É
fácil de compreender o porquê da Espiritualidade não nos dar obrigações, sem que
demonstremos estar seguros, em termos de convicção e boa vontade. Pois bem,
tive minha cota. Ou melhor, tive muitas cotas, mas quero que essa seja levada ao
conhecimento público, para servir de exemplo sobre a necessidade de estarmos
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sempre preparados para a tarefa no bem, seja qual for.
Eu estava no segundo ano do Curso Básico e tinha um colega de classe que, por
conta até mesmo de sua mediunidade, somado à sua personalidade, era do tipo
insistente. Embora fosse aluno, tanto apoquentou a responsável, que ela lhe deu a
oportunidade de realizar um comentário evangélico que antecederia o tratamento
espiritual. Estando na Casa no dia que ele debutaria, fui convidado pelo próprio a
fazer a prece inicial, passando-lhe após, a palavra. Aceitei, que não sou de fugir do
trabalho. Uma prece, sentida, não requer tanto esforço assim, somente o abrir do
coração. Os mais velhos devem se recordar que tínhamos uma mesa grande como
tribuna e lá fomos, ele e eu, nos colocando sentados à espera da hora aprazada.
Levantei no momento oportuno e fiz a abertura. Ele se levantou e, quase que imediatamente, apoiou-se com as duas mãos sobre a mesa, conseguindo balbuciar
algumas palavras sobre Nicodemos. Comecei a vibrar pelo colega, porque senti que
era grande a sua dificuldade, porém, para espanto maior meu, observei que suas
pernas tremiam feito vara verde. Buscando pensar rapidamente no que fazer, ouço
dele em tom baixo, que eu deveria assumir, pois, pra ele não dava mais.
Hoje, observo como é interessante esse negócio de tempo. Bem que os Espíritos
nos dizem que desconhecemos o que isso representa. Um instante é um instante
para aquele que observa, mas pode ser uma eternidade, uma viagem ao passado
ao protagonista da cena. Foi tudo tão rápido, mas devo ter feito certa regressão,
acionado reminiscências guardadas no fundo da alma, porque sabia o que deveria
ser feito, da responsabilidade que era estar ali, à frente de uma plateia que estava
interessada na solução dos seus problemas e não na vivência dos nossos.
Fiz o comentário de forma que não se apercebessem do trauma do colega. A frase
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inicial foi mais ou menos assim: “o que o amigo e eu estamos querendo passar...”
E lá se foi a primeira prova. E sabe por que eu digo que foi prova? Porque somente
muitos anos depois, é que vim a ser convidado a participar da tribuna, embora tenha recebido do presidente do Nesj – Sr. Osvaldo Ribeiro – o pedido para que eu
ingressasse na turma de palestrantes. Veja só, ele estava lá, sentado no fundo do
salão e me questionou sobre a minha existência na Casa. Quem é o senhor? - ele
perguntou. E, ao lhe explicar o ocorrido, ele fez o convite.
Mas eu nunca quis colocar o “cavalo à frente da carroça”. Segui com meus estudos
e minhas experiências com o trabalho de passes. Nunca fui “pidão”. Para mim não!
Para uma causa que considero nobre, aí sim, peço quantas vezes forem necessárias.
Mas sabe, mesmo já estando engajado nas assistências, algo ainda não estava
completo, e o Pedro Santini percebeu que certa tristeza pairava em meu redor.
Conversando comigo, ele disse acreditar que eu necessitava colocar toda a mediunidade para funcionar, visto que eu tinha a habilidade de psicofonia. Do que eu me
lembro, trabalhar na desobsessão era coisa de longo preparo, ou seja, muitos anos
de experiência em outras tarefas, a fim de educar o coração e a disciplina, necessários ao intercâmbio. Servir aos amigos desencarnados que sofrem, requer consciência do papel que vamos desempenhar. Sei que eu tinha meus anos de dedicação ao
P1P2, mas não acreditava que havia chegado a minha hora. O Pedro Santini levou
meu nome a uma avaliação espiritual e, na semana seguinte, sua esposa, Duzolina,
me recebeu, como dirigente que era.
Não há como explicar àquele que não possui a mediunidade de incorporação, o
bem que a tarefa traz, o quanto somos obrigados ao exercício da humildade para
que os Espíritos nos aceitem como vínculos, e o quanto recebemos dos instrutores
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em sustentação, já que estamos longe da perfeição. É uma troca que beneficia a todos. O Espírito fala por outro corpo, desabafa, pede socorro e recebe a oportunidade de ouvir pelo ouvido material, condição que muitos necessitam, devido ao apego
à matéria. Nós recebemos vibrações de amor para dar suporte aos desencarnados,
somente com aqueles minutos de interação. Esse amor que recebemos para doar,
também nos imanta, dando-nos paz e força. E, como consciências que somos,
ao fazermos uma análise do que ouvimos, do que sentimos e do que falamos ao
irmão, vem a necessidade de cuidarmos da nossa condição moral, para fazermos
jus a esse compromisso. Ganham também os amigos Espirituais que acessam os
corações mais endurecidos ou perdidos, através de nossa participação, bem como
nos colocam rédeas de essência divina, inibindo-nos de agirmos livremente como
antes, sem responsabilidades.
Das tarefas numa casa espírita, a que permite o contato com os Espíritos é a mais
salutar, pelo menos a mim, porque me obriga às avaliações contínuas. E para desempenhar uma tarefa desse jaez, o Evangelho tem que ser, obrigatoriamente, o
guia. Penso sempre no que Emmanuel disse ao Chico: que antes de conhecermos
Jesus somos livres para fazermos tudo. Mas, depois de conhecê-Lo, a liberdade se
restringe a fazermos o que a consciência permite. O Evangelho sempre foi luz a me
mostrar o caminho, a enxergar minhas obrigações, que logo se tornaram claras. E,
agora, passado tanto tempo, creio que também todos possam compreender.
Já disse que não sou de pedir para mim mas, para o Segue a Jesus, pedi com todas as forças e de todas as maneiras que soube. Eu entendia que a Casa precisava
crescer a fim de dar conta de receber, com harmonia, o público que nos procurava.
Essa foi a minha tarefa, meu objetivo e recebi apoio de muitos amigos que entende-
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ram também, que esse era o destino do Nesj.
Para a aquisição da Urandi 33, por contarmos com a simpatia da família do Sr. Antonio, o proprietário, obtivemos prazo para a compra. Lá, instalamos a Assistência
Social, com um Bazar permanente e uma lanchonete, visando auferir lucros para a
compra de outra unidade que pudesse acomodar o Departamento de Ensino, que
o prédio da 65, não mais comportava. Lembro-me com emoção, da inauguração
da “casinha 33”, onde a equipe da Maria Amélia Longo preparou tudo com muito
carinho. O Sr. Sebastião Certo e eu cortamos a fita e, no final do mesmo ano, a
Biblioteca Miguel Giubine começou a funcionar, havendo uma festividade com a
presença de seus familiares.
Já para a aquisição da casa da Rua Xiró 114, o Bruno Fávero entrou como fiador
junto comigo, porque o montante era alto. Mas, sonho que não gera esforço para
se tornar realidade, não tem sentido de ser. Ainda bem que companheiros e alunos
“vestiram a camisa” e adquirimos o espaço, que tanto foi útil ao Segue a Jesus.
Eu tinha um desejo de ver o Nesj crescer e, por mim mesmo, teria movimentado
esforços para isso. Mas, algo chegou para me dar mais força, e veio lá de cima. É
uma lembrança muito boa... O David de Paulo estava estudando o Evangelho ou um
dos livros do Chico, não sei ao certo, quando recebeu a visita espiritual do Osvaldo
Ribeiro, pedindo-lhe que se preparasse, pois o Espírito Miguel Giubine viria se comunicar. A mensagem veio e, em essência, afirmou que, depois de muito esforço e
de tanto tempo passado às reuniões realizadas na Espiritualidade, em época que a
ponte da Casa Verde ainda era de madeira*, tínhamos chegado a nova fase, e que
essa pressupunha o investimento no crescimento do Segue a Jesus. Tive receios
do convite à Presidência da Diretoria, mas o Walter Filgueiras se propôs a assumir
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a Presidência do Conselho Deliberativo, dando-me sustentação e auxiliando-nos a
encaminhar o sonho.
E assim aconteceu. Para realizarmos os projetos de acordo com as receitas da
Casa, era humanamente impossível. Não havendo uma obrigatoriedade na contribuição mensal do associado, não há planejamento que se sustente. Os custos de
manutenção esbarravam nas doações, que eram mínimas. Precisávamos ser ousados, criativos, dinâmicos. E, como foram feitos bingos, rifas, jantares no passado,
para levantarmos a 65, corremos atrás de novas rifas e eventos que movimentaram
os de bom coração. Sempre com a fé de que os planos não eram nossos mas,
essencialmente, dos Espíritos, conseguimos incentivar os companheiros do Nesj
a participarem da construção do Larzinho, na Rua Dario Ribeiro e da compra das
casas da Rua Xiró,114 e da Rua Urandi, 33. Embora uma casa aqui, outra acolá, o
sonho um tanto velado me dizia que esse era o caminho para o futuro do Segue a
Jesus e, assim como eu, outros acreditaram que a segunda unidade seria na Dario
Ribeiro. Vimos, no entanto, os trabalhos acontecerem na Xiró, 114 e na Urandi, 33.
Hoje, enxergo que, com a ajuda de muitos amigos, eu impulsionei a compra de cotas do que seria a nova sede. Essas propriedades foram o “pé de meia” para que,
aproximadamente vinte anos depois, pudessem ser negociadas na aquisição de um
local único, maior, para que se fizesse a vontade daqueles que a fundaram como
ponto de luz, nos dois planos.
Desse tempo, ainda me recordo com saudades, da criação dos Conselhos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A Sra. Therezinha Viotti como Presidente,
indicou-me para colaborar junto ao Carlos Eduardo da Silva, na criação do Conselho
da Zona Norte. Realizávamos, no primeiro semestre de cada ano, o Simpósio Dou-
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trinário Espírita, com a participação de trabalhadores e dirigentes de todas as Casas
da Zona Norte. Os encontros aconteciam aos domingos, na Associação Az de Ouro,
onde palestrantes de gabarito traziam temas absolutamente enriquecedores.
No segundo semestre, realizávamos o Encontro da Família Espírita na Casa Transitória, onde tínhamos a oportunidade de nos deliciar com um almoço vegetariano.
Esses eventos movimentavam, geralmente, cerca de trezentas pessoas e era com
imensa alegria que visitávamos todas as dependências. Essa atividade, que contava com a participação do companheiro Paulo René, da Casa Espírita Coração
de Jesus e da D. Margarida, do Núcleo Fé, Esperança e Caridade, durante anos,
possibilitou a todos nós, a confraternização e a educação à luz da Doutrina Espírita.
Sinto-me muito feliz por ter realizado minha parte e cheio de forças para prosseguir
com o mesmo amor, agora no AFRASSIS.

* A ponte de madeira da Casa Verde, foi construída por sobre o Rio Tietê em 1915,
pelos irmãos Rudge, sendo substituída pela atual, de concreto, em 1954. A fundação do Segue a Jesus data de 1939, com construção da sede à Rua Urandi, 65,
em 1950.
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Núcleo Espírita Segua a Jesus
Unidade Xiró, 114
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Assistência Social
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Jonas Garcia Santos

H

á cerca de 45 anos, tenho a felicidade de frequentar e participar de
atividades do Segue a Jesus, onde aprimorei meus conhecimentos
espíritas, fazendo todos os cursos que me foram possibilitados, inclusive de oratória, tendo como professoras, as irmãs que “destravaram

a minha língua”, Therezinha Viotti e Esmeralda Citriniti, e depois, o aprimoramento
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com a Izabel Caputi.
Fiz também o curso de Plantonista com o Celso Fiorini, que me possibilitou trabalhar na Federação.
Sempre trabalhei em outros Centros e contei com amigos do NESJ em empreendimentos dos quais participei, como um orfanato em Osasco, e o Lar de Orientação
Espiritual Caminho da Verdade, situado na favela da Divineia, Vila Nova Cachoeirinha, onde colaboro até hoje.
No Lar, o trabalho é intenso pois, além dos estudos do Evangelho, fornecemos,
aos sábados, café da manhã para cerca de cem pessoas, na maioria, crianças da
Divineia e do Jardim Peri Alto, último bairro da cidade, na Zona Norte, onde há outra
favela imensa. Doamos também cestas básicas, roupas, calçados, agasalhos e outros tipos de ajuda, além do programa de orientação para empregos e distribuição
do programa VIVA LEITE, do Governo estadual. Para as doações, recebo também
ajuda do NESJ que, de vez em quando, me repassa alimentos e roupas.
Ainda no andar superior, funciona, durante a semana, uma creche, em espaço que
cedemos graciosamente, dirigida por entidade que tem convênio com a Prefeitura.
O nosso contrato de comodato é por vinte anos, prorrogáveis por mais vinte.
Desfrutamos da felicidade de contar com ajuda de muitos amigos do Segue a Jesus, no passado e no presente. No passado, a Izabel Caputi, o Antonio e Neusa
Sapienza, a Esmeralda Citriniti, o Walter Filgueiras, a Roseli Alves de Souza, o Pedro
Ré Junior, e tantos outros.
Atualmente, contamos com a Apparecida de Brano, Nadir Lima, Manoel Moniz, Elma
Ferreira, Almir Sabino, Sandra Francisco Dantas, Mariana Puertas, Iuquie Yoshida e
Wilson Duarte, que trabalham intensa e assiduamente, com as crianças, com pro-
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gramas criativos de instrução, evangelização e canto, formando um pequeno coral,
que já teve a oportunidade de se apresentar em nossa Casa.
Por fim, ainda há pouco tempo, recebi um presente indireto da Maria Deolinda,
quando ela pediu que fossem observados Centros Espíritas da periferia. Uma das
trabalhadoras encarregadas, descobriu o Lar, afeiçoou-se aos trabalhos e juntou-se
ao nosso grupo. É a Claudia Scavazza, que preferiu ficar conosco.
Eis, neste breve relato, a felicidade que desfruto por ter permanecido fiel à Doutrina e
ao NÚCLEO ESPÍRITA SEGUE A JESUS, cujo lema nos incita a seguir os exemplos
de trabalho e fé, legados do Divino Mestre, que aqui, são ensinados e praticados.
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Maria Deolinda Pinto Ferreira

O

meu conhecimento da Doutrina Espírita veio pelo Núcleo Espírita Segue a Jesus, através das palestras e da escola. Muito agradeço a
Deus por ter ouvido uma colega, quando esta recomendou a Casa,
como um meio de alívio às minhas aflições. Não havia um motivo

justo para que eu carregasse certa tristeza, mas era o que acontecia, havia vinte e
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cinco anos. O vazio estava presente, mesmo com uma família harmoniosa.
Conheci o Segue a Jesus e logo me indicaram tratamentos fluídicos, os quais fizeram com que eu fosse me afeiçoando àquele mundo novo. Está bem viva na minha
memória, a orientação que recebi na Assistência Plantão, quando passei a sofrer de
uma dermatite nas mãos. Ouvi que deveria ter fé, pois, assim que estivesse pronta
para o trabalho de passes, aquela enfermidade passaria. E realmente, foi o que
aconteceu.
Essa nova visão da vida, através do estudo da espiritualidade, me empolgou sobremaneira, a ponto de seguir todas as orientações e aproveitar ao máximo os cursos.
Paralelo a isso, todavia, algo me acabrunhava e que, hoje eu sei, vem a ser uma
condição normal àqueles que ainda estão na fase das descobertas. Eu sentia um
sono pesado que me trazia grande incômodo. Talvez por vergonha, fui buscar a
resposta fora dali, num Núcleo de Umbanda que meu marido, Celso, frequentava.
Ouvi como sugestão de Mãe Rosinha, que acendesse uma vela ao meu Anjo de
Guarda, antes de ir para o Nesj. Além disso, indicou-me perseverança, pois essa
Casa era onde eu deveria ficar.
Na verdade, acendi muitas velas até ser esclarecida pela Cleusa Ceolim, de que
poderia continuar com o ritual ou aproveitar os esclarecimentos já recebidos, e acreditar que a oração elevada já seria o suficiente para me manter bem acordada,
aproveitando as gratas lições que os palestrantes traziam.
Não foi a mediunidade que me levou ao trabalho na Casa Espírita e, sim, foi o trabalho que permitiu o desabrochar das potencialidades mediúnicas. Fiquei muitos anos
na Assistência CA, de sexta-feira à tarde, dando continuidade ao aprendizado, pela
convivência com amigas de maior experiência, até que um dia, aceitei o convite da
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Dora Lúcia Padovani, para estagiar na Assistência Psicografia.
Eu tinha tido sensações diferenciadas na parte prática da Escola de Médiuns, mas
essas ferramentas de trabalho ficaram aguardando uma maior agilidade e conhecimentos, para serem manuseadas com responsabilidade e segurança. Foi-me muito
útil frequentar um pequeno curso elaborado pela Aida Lemos, para dar sustentação
aos medianeiros neófitos. Nesse ínterim, chegaram também os convites para a participação nas Assistências P3E ( desobsessão ) e Colegiado. Com as oportunidades
de exercitar a mediunidade e com o apoio daqueles que sabiam mais do que eu,
os fenômenos passaram a fazer parte da minha vida, como coadjuvantes no meu
eterno aprendizado. Até hoje, cada contato mais íntimo com os Espíritos, sejam eles
mentores ou sofredores, como se costuma falar, é uma experiência única que me
permite sentir o que o outro passa. É uma viagem, uma interação com o mundo de
outra inteligência, onde essa conexão traz certezas, absolutamente salutares, de
como eu devo viver, para um dia chegar a ser feliz.
Por tudo isso, o trabalho na Casa Espírita vale a pena. Mas existem outros fatores
que fazem dessa dedicação, uma medicação diária. Quem trabalha em nome de
Jesus angaria amigos. Guardo muitos desses tesouros no peito, e sou imensamente
agradecida a muitos que fizeram a diferença em minha vida. Talvez eles nem se tenham dado conta da importância que tiveram, porém, por estarem com os desejos
voltados para o bem comum, sustentaram-me.
O Sr. Manoel Pagnota, que hoje vive no interior paulista, foi um desses seres que
davam o prazer da sua presença, não só a mim, tenho certeza. Não importa a tarefa que estejamos realizando por aqui, desde que o desejo seja de servir a Jesus,
tornamo-nos médiuns dos Espíritos que trabalham incansavelmente. E o Sr. Pag-
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nota serviu-lhes, como a mim também, fazendo a ponte que transmitia a palavra
fraterna, carregada de conforto. Quantas orientações de leitura que se tornaram
preciosas graças ao seu amor pelos livros! É difícil citar a todos sem correr o risco
de ser injusta. Entretanto, para que meu capítulo não se torne um compêndio, trago
aqui, somente mais uma lembrança, a da Marilene Andrade. Em 2003, fui convidada a assumir a Diretoria Espiritual do Segue a Jesus. O peso da responsabilidade
me fez recusar até o fim, pois, sempre tive na consciência que o trabalho voluntário
deve ser rigorosamente levado a sério. Não há patrão e, no entanto, há obrigações
com os colegas, os dirigentes, o público, a consciência, os Espíritos e com o Mestre Maior, Jesus. Acabei aceitando o convite que me trouxe, imediatamente, muitas
cogitações íntimas de competência e valores. Foi em meio a essas agitações que a
Marilene fez a diferença. Como Diretora, tinha se revelado extremamente amorosa,
simples e sensível. Foi ela quem me socorreu, com palavras de estímulo e orientações práticas, oriundas de suas vivências. Acima da Marilene, que serviu como médium nesse caso, os Espíritos ajudaram-me de um jeito que nem sei explicar, pois,
durante essa gestão, foram muitas as provas particulares, envolvendo a partida de
minha mãe, o agravamento de saúde de meu pai, o nascimento de minha neta,
que reduziam as horas do meu dia, mas que, inexplicavelmente, ainda permitiam o
cumprimento de minhas obrigações. As superações de todas essas batalhas representaram e ainda representam, pelas atribuições que ainda possuo, o caminho para
minha melhora interior. Não tenho imaginação que sustente um quadro do que teria
sido minha vida sem os objetivos de ir ao encontro de Jesus, pela lógica da Filosofia
Espírita. Somente Ele, com sua misericórdia, abre caminhos para que, com as mãos
voltadas ao bem, apaguemos o passado de erros que carregamos.
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Maria do Carmo Karavatakis

O

Espiritismo foi o caminho de sustentação para minha vida, que, a
maioria dos amigos sabe, sempre foi muito difícil, após a perda de
meu marido. Depois que fiquei viúva, aos trinta e nove anos, não foi
no Espiritismo que me apoiei. Outra seita, a Seicho-No-Ie, que é es-

piritualista, foi o primeiro braço amigo. Sem saber como trabalhar com os filhos que
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eram pequenos, Constantino Georgios e Demetrios, além do Anastasius Eduardo,
que possuía atraso mental, recebi dessa Igreja, o ânimo pelo Sr. Francisco, que me
disse para tentar. E foi o que eu fiz, por sete anos. Era uma correria, porém, dava
certo, porque era numa oficina de costura ao lado de casa.
O excesso de trabalho me causou uma alteração na pressão e, com meu filho mais
velho já trabalhando, pude me dedicar às tarefas do Segue a Jesus, que foi o segundo porto amigo e definitivo. No Segue a Jesus, recebi dos Espíritos, uma força que
me animou e anima até hoje. Com todas as dificuldades, consegui fazer os cursos
para me tornar uma colaboradora. Todo esforço tinha sempre um objetivo, que era
agradecer pelo meu filho que, mesmo com as deficiências de comunicação, mostrava entender na alma, os benefícios do Evangelho.
Tenho um carinho sem tamanho pelo Dr. Bezerra de Menezes, a quem muito pedi
socorro. Ele foi o médico de meu filho, da carne e do Espírito. Dr. Bezerra e o Evangelho de Jesus, que eu lia pra ele. Recebi uma psicografia que comprova o que eu
sempre soube, ou seja, que a sua experiência de vida foi positiva. Ali, ele me agradeceu pela oportunidade de ter nascido e ser amado. E eu agradeço aqui, o amor que
recebi de todos e que transmiti a ele, sentindo-me sempre feliz por ter sido sua mãe.
Esses foram os melhores dias de minha caminhada, junto a ele. Mesmo entendendo
quando se afirma que a felicidade não é deste mundo, não posso me furtar a dizer
que fui feliz. Os esclarecimentos que a Doutrina me trouxe, sobre as necessidades
do Espírito para evoluir, acalentam até hoje meu coração, por ter suportado as provas duras, entendendo que nada é perdido. Sempre o amor de Jesus traz e trará
as respostas para as nossas dúvidas. E abençoado é aquele que pode contar com
uma Casa como esta.
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Alexandre Bizzocchi

P

erto da minha casa, pode-se contar uma meia dúzia de Núcleos Espíritas, no mínimo. Quer mais praticidade que isto? Pois é. Mas, quis a Vida
que eu fosse encaminhado para um Núcleo que fica a uns 20 minutos
(com trânsito normal) da minha residência, em outro bairro. Sim, perto,

mas não tão perto quanto os que consigo ver da minha janela.
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Na verdade, penso que quando Deus diz: “Que assim seja!”, não há muito o que
fazer. Ainda bem! Na vida, somos sempre direcionados por uma das duas: pelo
amor ou pela dor. No meu caso, não foi diferente do que 95% das pessoas (margem de erro de dois pontos para mais ou para menos): fui pela dor. Em março de
2001, conheci o NESJ. Eu tinha recém-completado vinte anos de idade. A Elena de
Oliveira ( uma das minhas segundas-mães e uma das colaboradoras da Casa) nos
falou sobre o Segue a Jesus. E assim, nos encaminhou até lá. Como não havia o
Google Maps nem GPS, tivemos de procurar o endereço na raça. Na raça, caros
adolescentes de hoje em dia, quer dizer procurar no Guia. Procurem no Google o
que significa isto. E assim fomos.
Digo no plural, porque não fui sozinho. Meus pais também foram. Chegando, em
algum dia de semana, de tarde com sol, simplesmente foi amor à primeira vista. Ou,
melhor dizendo, vibração à primeira vista. Ou amor à primeira vibração. Bom, vocês
entenderam.
Logo após esta súbita química intensa, fruto do referido amor à primeira vista supracitado, deu-se logo o casamento sem mais delongas (acreditem, um dia meu pai
fez uma prece no curso de oratória, onde, no final, ele falou “e então, sem mais delongas...”. Tive a impressão de ter visto um mentor colocar a mão na testa). Enfim...
“Ah, você vai então passar no Plantão!”, me disseram.
Passar no Plantão? O que seria isto, conversar com uma samambaia gigante?
Passei no Plantão. Fiz tratamento. O primeiro CA a gente nunca esquece. Foi engraçado. Não o passe em si claro, mas o que pensei na hora. Como todos sabem
(ou não), logo depois do passe espiritual todos sentam no banquinho para tomar o
CA. Porém, achei que só seria um passe e fui saindo. Quando uma colaboradora me
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cutucou e disse que era para eu sentar no banquinho ali atrás, pensei: “Caramba,
eles viram alguma coisa, fui até escolhido para um passe extra!”.
Continuando... Em 2001 mesmo, comecei a fazer o Curso Preparatório, em agosto.
Só eu. Meus pais preferiram só ficar nos tratamentos e palestras. Escolhi fazer de
sábado. É, sábado. Das 16h às 18h. Ou sendo mais preciso, das 15:45h às 17:45h.
Um horário um tanto complicado, sejamos sinceros. E detalhe: fiz os quatro anos e
meio de curso mediúnico, no sábado. Hoje paro e penso: “Caramba, o que estava
pensando na época?”. Não sei como consegui. Tanto que hoje sou um Nesjeiro
(palavra nova) de dia de semana. Só uma vez ou outra, esporadicamente, apareço
por lá nos fins de semana.
Terminei então o Preparatório, e no começo do ano seguinte comecei o primeiro ano
Básico. Aí sim, meus pais começaram o curso, depois de eu muito insistir. (Convenhamos, não é fácil convencer alguém a entrar em um curso que acontece em
plena tarde de sábado). Já estava me acostumando com a rotina. “E então Alê, que
horas você vai lá ao [compromisso]?” Eu sempre respondia: “Bom, posso ficar até
às 15h”, ou, o que era mais comum: “Ok, mas só depois das 18h”. Foi o que mais
falei nos anos de curso: “Ok, mas só poderei depois das 18h”.
Quando iniciei o primeiro Mediúnico, também iniciei o Aprendizes do Evangelho,
de quarta à noite (meus pais também). Tudo certo: dois dias de curso, uma vez
ou outra um tratamento, um passe etc. Em 2003, fui convidado a fazer o Curso
de Oratória com o professor Francisco Gabilan. Mesmo não podendo realizar uma
palestra ou aula porque ainda era aluno, fui até o fim. Foi uma valiosa experiência.
E bem divertida.
No final de 2005, quando acabei por me formar nos dois cursos, o então diretor da
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área de ensino – Ulisses D’Ângelo- convidou-me a participar das escolas, como professor. Melhor dizendo, como estagiário. Como assistente do estagiário. Como auxiliar adjunto do assistente do estagiário. Aceitei. E adivinhem o dia? Sábado, claro.
Estava agora vendo o outro lado (quando o espírita diz “vendo o outro lado”, a gente
já imagina o que é...). Calma, não é isto. Estava vendo o lado dos que estavam no
papel momentâneo de professor, não mais como aluno. Uma nova experiência, um
novo aprendizado. Outras perspectivas.
Tanto a minha primeira aula, como a minha primeira palestra, aconteceram em meados de 2006. Minhas pernas tremiam. Lembro que a primeira aula ministrada para
o segundo Básico, foi Lei de Conservação. Comecei a aula. Falei, falei, falei... Falei...
Falei um pouco mais. Falei para caramba. Quando olhei para o relógio, vi que, na
verdade, só tinham se passado uns sete minutos. Faltavam uns cinquenta ainda.
Suei frio. Mas no fim, deu tudo certo. Minha primeira palestra foi mais ou menos
assim também. No começo sobrava tempo. Agora falta tempo. Normal.
Fiquei como professor de sábado até o final de 2007, quando reestruturei minha
agenda e decidi ficar com os finais de semana livres. Não me importaria de ir de
segunda à sexta se fosse necessário mas, nos meus planos, pretendia folgar de
sábado. Dia de banho. Ingressei então como professor do Básico de segunda à
noite, sob a tutela da diretora de ensino (outra segunda-mãe), a Ana Maria Mecca
- a Aninha. E assim, fiquei atuando nos dias de semana. Básico, Aprendizes, aulas
volantes, palestras. Como é até hoje.
Passei por vários trabalhos espirituais: CA, P1P2, P3A, P3E... Todos, sem exceção,
me ensinaram muito e foram bastante valiosos. Até que, no começo de 2008, fui
convidado pela Rose Casagrande (outra segunda-mãe; às vezes a chamo de Tia
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Rose) a participar do A2. É o trabalho em que estou desde então, e onde pretendo
continuar por muito tempo. Sinto-me totalmente integrado ao trabalho e ao grupo.
Se alguém me perguntar: “Alê, qual o trabalho que você mais gosta?” Obviamente,
a resposta é “Todos”. Sim, é verdade. Todos são igualmente importantes coisa e tal.
Mas tem um que é meu favorito: O encaminhamento. (Daria até nome de livro de
ação: “O Encaminhamento”. Breve, nos cinemas). Aquela tarefa de recepcionar os
que chegam ao Núcleo. O famoso “leão de chácara”, no bom sentido. Ficar na porta - do Núcleo ou do salão, ou em qualquer outro lugar. Sim, adoro fazer palestras.
Adoro dar aulas. Adoro trabalhar no A2. Mas o encaminhamento é diferente. É o
contato direto com os indivíduos, mesmo que muito breve. É ali, no papo, no beijo,
no abraço, no aperto de mão, nas brincadeiras, no boa noite!, no tapinha no ombro.
Tirar dúvidas. Responder às diversas solicitações. Tomar chá e comer pão de batata
conversando com os assistidos. Dar algumas boas risadas. Ajudar a coordenar a
logística junto com os colegas. Botar o papo em dia. Enfim, conhecer pessoas, fazer
novas amizades. O calor humano, sentir e saber quem é o frequentador do Segue a
Jesus, através deste convívio. Divirto-me bastante. E, acima de tudo, aprendo mais
ainda.
Pelo fato de eu trabalhar – profissionalmente - em casa, tenho grande liberdade
com os horários. Não tenho reuniões com o chefe às 18h, do outro lado da cidade.
Não tenho problema de trânsito. De chuva. De greves. Por maior que seja o volume
de serviço, é tranquilo parar e fazer uma palestra/aula à tarde, de última hora, por
exemplo. O resto, posso continuar depois, se necessário. Aproveitando esta sorte/
benção, procuro contribuir com o que posso. Sem exageros, na medida certa, sem
passar do ponto. Sabendo que na vida, tudo é equilíbrio e bom-senso.

354 | Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas

Não é quantidade, mas sim, qualidade.
Tudo isto é o resultado da ligação espiritual que existe com o NESJ. Simplesmente
não dá para explicar. Como disse no começo do texto, tem vários Núcleos aqui perto. Alguns bastante conhecidos, muito bem estruturados e que também são referência. Às vezes, vou lá fazer palestras avulsas, com todo o prazer. Mas não adianta.
Não é a mesma coisa, para mim. O Segue a Jesus é (e acredito que sempre será)
literalmente, a minha segunda casa. São as afinidades espirituais. Vibração, sintonia, energia. Compromisso. O amor à primeira vista de que falei antes. Não importa
o endereço físico, o CEP, não importa onde ficam ou onde ficarão suas estruturas
físicas. Ele é muito maior que isto. É uma estrutura espiritual gigantesca, maior do
que a gente pode conceber. São as pessoas que ali frequentam, frequentaram,
frequentarão... Desde aquelas que, literalmente, ajudaram a construir a primeira unidade, há uns setenta anos, até aquelas que estão chegando à Casa nesta semana,
ou mesmo ainda, aquelas que só vão aparecer daqui a algum tempo.
Nestes anos, quantas pessoas de alguma forma me ajudaram! Quantos foram e são
meus tutores/mentores encarnados, referências para mim. Simplesmente não dá
para citar todos, a memória falha e eu seria injusto. Quantos professores, palestrantes, alunos, assistidos, colegas... Igualmente mestres espirituais de nosso cotidiano.
O maior tesouro que conseguimos é o convívio com as pessoas. As amizades que
construímos. Todos são importantes e fazem parte da nossa vida, em maior ou menor grau. Afinal, pelo número de frequentadores, o NESJ pode ser considerado uma
pequena cidade. Formamos sim, as nossas “panelas”. Temos as nossas afinidades.
Isto não só é natural, como é necessário. São as nossas frentes de batalha.
Nestas idas e vindas, acertamos e erramos. Como diz um amigo: “Somos eternos
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aprendizes”. E é esta postura que sempre devemos ter.
Nestes anos todos, tive muitos momentos felizes e agradáveis. Continuo tendo e,
com certeza, terei muitos outros. Momentos desagradáveis e difíceis, idem. A vida é
assim. Graças a Deus, caso contrário não teria a menor graça.
Para finalizar, gosto muito da frase: “Se em algum momento da minha vida, eu, de
alguma forma, contribuí para que alguém se sentisse um pouco melhor, já terá valido
toda a existência.”. O NESJ está no sangue. Simples assim. E que assim seja.
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Danilo dos Santos Marcello

P

osso dizer que faço parte do NESJ desde a vida intrauterina, já que minha mãe começou a caminhar pela estrada do Espiritismo, no período
em que me carregava no ventre.
Entretanto, minha história como Espírito encarnado e parte da Casa,

começou efetivamente, em meados de 1989, quando passei a frequentar a Evan-
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gelização Infantil, no chamado primeiro ciclo. É bem verdade que, naquele tempo,
eu vinha após sofrer certa pressão de minha mãe, afinal, ela fazia questão que as
lições de Jesus fizessem parte da minha vida, desde pequeno. Não havia choro
ou birra que a fizessem mudar de ideia. Todo domingo de manhã, com chuva, sol,
com corrida de Fórmula 1 ou sem, aqui estava eu, sentadinho nas aulas, fazendo as
atividades. Aliás, não posso deixar de dizer que a Fórmula 1 era meu maior pretexto
para ficar em casa. Eu era fanático por futebol e corrida. Sem contar que, estando
o Ayrton Senna correndo, era vitória quase certa do Brasil. Confesso que de vez em
quando, torcia para perdermos a hora. Não adiantava. Certamente, algum amigo
invisível acordava minha mãe, e eu era obrigado a ver o resultado das corridas no
Fantástico.
O tempo foi passando, eu fui crescendo, tentando descobrir novas estratégias para
desfrutar das corridas... Fiz de tudo. Desde dizer que estava passando mal até negociar minhas vindas ao NESJ. Isso mesmo. Eu viria de 15 em 15 dias. Sem acordo.
Tempos depois, ocorreu um fato que mudou minha história. Ao completar treze
anos, mudei de ciclo. Estava passando do terceiro ciclo para o grupo da então chamada Juventude (hoje Mocidade). Foi naquele período que a Doutrina Espírita começou a tocar minha alma, profundamente. Não posso deixar de mencionar meus
evangelizadores, quando fazia parte daquele grupo, com todo respeito, admiração
e gratidão que tenho pelos anteriores e posteriores. A “tia” Cida ( Maria Aparecida
Lourenção) e o “tio” Paulo ( Paulo Bartolo ) - ainda não consegui deixar de chamálos assim, foram os dois seres que ajudaram a interiorizar, efetivamente, a bendita
semente da palavra do Mestre em mim. Eu estava mudando de estágio. Não era
mais obrigação. Era vontade de ouvir falar do Espiritismo. O que estava distante se
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aproximava, porque eu via Jesus e os Espíritos serem abordados de forma direta,
no cotidiano. A cada domingo, um debate mais interessante. Aqui, eu via Jesus de
perto. Ainda não descobri a fórmula que o “tio” Paulo usa para interpretar o Evangelho. Só sei dizer que era tudo tão lógico, tão claro que não tinha jeito de não fazer
sentido.
Aí veio a MEMP (Mocidade Espírita Mensageiros da Paz), criada pelo nosso próprio
grupo, as tardes de música e teatro, as nossas apresentações nos eventos da Casa
e em algumas instituições. Ótimos tempos.
Depois, eu já estava virando “mofo”, como o “tio” Paulo dizia, por ser um dos mais
velhos no grupo de jovens. Foi aí que ingressei no Curso Básico de Espiritismo, com
o intuito de aprender sobre mediunidade e trabalhar nas câmaras de passe. Era
incrível como tudo fluía naturalmente. Só não imaginava o que estava por vir. Ainda
fiquei um tempinho conciliando o curso com o grupo de jovens, mesmo sendo
“velho”.
Na Educação Mediúnica, veio a surpresa e a certeza de qual seria minha tarefa
como médium. As aulas práticas de psicografia e psicofonia me mostraram que
essas seriam as modalidades da mediunidade com as quais eu mais trabalharia. A
cada aula, sentia os Amigos Espirituais mais perto.
Durante um período de férias do Curso Mediúnico, acabei sendo convidado a conhecer o trabalho do grupo de Psicografia da Casa. Senti-me muito bem e permaneci trabalhando por lá mesmo. É interessante notar como somos testados durante
a vida. Eu estava diante da mesma questão dos tempos de criança. A corrida ou o
Centro. Usei meu livre-arbítrio com consciência e decidi trabalhar com a Espiritualidade. Funcionou. No GEP, tive a bendita oportunidade de conhecer um dos meus
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melhores amigos desencarnados e, servindo de instrumento, possibilitei que ele
trouxesse belas mensagens, que acabaram virando um livro, o Tesouro, do meu
grande amigo, Lucas.
Atualmente, estamos trabalhando, sob a orientação da Espiritualidade, no segundo
livro do Lucas, esperando em Jesus, que possamos continuar levando sua mensagem e a bênção consoladora do Espiritismo, através da beleza da poesia.
É isso. Resta agora, seguir trabalhando, estudando e progredindo. Que Jesus, nosso Mestre, Modelo e Guia nos ampare sempre. Gratidão eterna a todos os que
fazem, fizeram e farão parte do Núcleo Espírita Segue a Jesus.
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Sonia Regina Chilitano Copolla

E

u era muito pequena quando fui levada por meu pai, a conhecer a doutrina espiritualista Ordem dos Humildes de Sto. Tomás de Aquino, da qual
ele fazia parte. Foi por este caminho que aprendi que somos Espíritos
em evolução, que nossa escola é aqui na Terra, que o Espírito tem sua

estrada a percorrer, que vai da criação à perfeição e que ele é dotado de razão e
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vontade. Aprendi que o amor é a luz que precisamos para vencer os obstáculos.
Nessa doutrina me conheci médium ou “vínculo”, ainda muito jovem, com mais ou
menos quinze anos e trabalhei por um bom tempo auxiliando Espíritos sofredores.
Os anos se passaram, casei-me, onde a família de meu marido era espírita, frequentadores deste Núcleo. Não havia, no entanto, interesse meu no Espiritismo, talvez
pelos receios de quem ignora o trabalho que aqui se realiza. Mas, tudo tem a sua
vez e, em 1983, dei à luz uma linda menina que nasceu muito doente. Minha sogra,
D. Catharina Copolla, me pediu que a trouxesse para um tratamento e eu vim. Não
me senti bem e não gostei do lugar. Minha filha desencarnou e meu marido e eu
passamos maus bocados, sendo essa a época de maior sofrimento de nossas vidas. O tempo seguiu e, sempre que me era possível, eu estava na Ordem, enquanto
o Ari mostrava-se sem fé, sem esperanças. As dificuldades foram crescendo e começou a faltar para ele, o ânimo de viver, o que me fez procurar novamente minha
sogra, para que ela o trouxesse ao Nesj. Fiquei surpresa quando me respondeu que
era eu quem deveria trazê-lo, pois ele se sentiria melhor. E foi o que eu fiz. Usando
de todo o amor e caridade eu o trouxe à Casa, em janeiro de 1999. Fomos encaminhados para o Plantão, onde o Ari foi atendido pelo Bruno Fávero, que já nos
conhecia havia anos. Eu fui atendida pela Vilma Borges, que me indicou a Escola
Mediúnica, pois, havia muito trabalho me esperando, ela disse. Esclareceu-me que
eu poderia, através de minhas potencialidades e muito estudo, vir a dar passividade
aos Espíritos, fazer comentários evangélicos, dar passes e até fazer entrevistas na
assistência Plantão. Confesso que saí da sala meio assustada e, conversando com
meu marido, perguntei se o Bruno havia pedido para ele também fazer a escola, no
que ele me respondeu que não. Porém, pensando juntos, chegamos à conclusão
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que seria bom para os dois, o que nos levou a fazer a inscrição de imediato. Boas
aulas, bons professores. Suely Lázara (a princesa) nos cativou no primeiro momento
do Curso Básico.
Recordo-me que certo dia a aula foi dada pela Floripes Cassola que se apresentou
como diretora da área espiritual. Foi muito interessante. Enquanto ela falava, eu
disse ao meu marido, com toda a certeza do mundo: eu também vou ocupar esse
cargo. Ele riu e me respondeu que eu nem sabia o “bê-a-bá”.
Desde janeiro de 1999, eu nunca mais deixei de estar no Nesj. Fiz todos os cursos
que a Casa me ofereceu – Educação Mediúnica, Aprendizes do Evangelho, Oratória,
Dirigente de Assistência. O de Plantonista, fiz na FEESP.
Em 2006, minha previsão se realizou e eu estive, por três anos, como diretora da
área espiritual, oportunidade que agradeço imensamente à Espiritualidade por ter
me proporcionado. Através desse compromisso, pude conhecer melhor as pessoas
que fazem parte desta Casa, e aprender com as mesmas, a felicidade de servir o
Cristo, sem nenhum outro interesse a não ser o de amar o próximo. Hoje, eu posso
dizer que me encontrei na Doutrina e no Nesj. Busco a cada dia, melhorar meu interior, também procuro levar às pessoas o acreditar no Evangelho de Jesus, porque
sei que é esse acreditar que faz com que tenhamos uma vida mais serena. Sempre
que puder, vou seguir Jesus. Obrigada a todos que me ajudaram a estar aqui hoje,
nesse Núcleo que tanto amo.
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Elena Batista de Oliveira

A

Doutrina Espírita apareceu na minha vida, através de uma tia do meu
marido, que era colaboradora da FEESP e nos presenteou com um
exemplar de O Livro dos Espíritos e um de O Evangelho Segundo o
Espiritismo que, confesso, ficaram guardados sem uso, por um bom

tempo. A curiosidade sobre o outro plano era saciada pelas poucas conversas com
esta tia, e aquilo bastava.
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Mas, o momento de despertar chegou e, claro, veio pela dor. E com ela, cheguei ao
Centro Espírita Irmão X, lá na Zona Sul, onde colaboravam dois irmãos meus. Fiz
alguns tratamentos espirituais por lá mas, por morar na Zona Norte, procurei uma
Casa nesta região. Alguém, que não me lembro, me levou ao Segue a Jesus, onde
fui algumas vezes para “tomar passe”, e só.
Até que, em 1996, a dor, a bendita dor, voltou e, numa noite daquele ano,quando ela
falou mais alto, saí de casa pedindo a Jesus que iluminasse meu caminho.
Não sei dizer como, mas eu estava, de repente, na esquina da Avenida Casa Verde
com Rua Relíquia. Lembrei-me então, daquela Casa Espírita que ficava numa travessa sem saída. Só que eu entrei numa rua abaixo da Urandi e, claro, não encontrei
nenhum centro espírita. Voltei para casa e fui procurar aquele folheto – Evangelho
no Lar- que eu havia recebido. Na manhã seguinte, liguei , recebi as informações e
à tarde, já estava sendo atendida pelo Gilberto Ceolin. Atendimento este, que nunca
vou esquecer! Fui acolhida, consolada e encaminhada com carinho às câmaras de
passes, e nunca mais saí desta Casa de Amor.
O Gilberto sugeriu que eu fizesse os cursos da Casa e, em 1997, comecei a frequentar o Básico, tendo a Acely Furlan e a Maria do Carmo Bufano como dirigentes
de classe e, a cada aula, eu absorvia as informações como se fossem o ar que eu
respirava.
Só que comecei a perceber, na parte evangélica das aulas, que eu não conhecia
quase nada sobre Jesus e seu Evangelho. Confesso que me senti envergonhada e
decidi começar também, o curso Aprendizes do Evangelho, com as dirigentes de
classe, Floripes Cassola e Rose Casagrande. Além de tomar contato com a maravilha que é o Evangelho do Cristo, ganhei também uma grande amiga, a Rose.
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E foi ela quem me indicou à Neusa Sapienza, a quem eu devo muito, para colaborar
nas escolas. Quando veio o convite, lembro-me que disse à Neusa : “Se eu puder
escolher, quero trabalhar no Aprendizes.” Pedido aceito, no ano seguinte, assumi
uma classe, como auxiliar daquela que viria a ser uma outra grande amiga, a Rosangela Saes.
Terminados os cursos regulares, comecei a colaborar na assistência CA, das sextas-feiras à tarde, no grupo da nossa “mãezona” D. Wanda Collino, onde fiquei por
oito anos e ganhei muitas amigas. Depois, me transferi para a mesma assistência,
só que à noite, onde também convivi com pessoas maravilhosas.
Em 2001, fiz o Curso de Oratória com Francisco Gabilan, e o grupo de amigos ganhava mais um querido componente. Este amigo me disse, ao término do curso :
“arregace as mangas e vá trabalhar”.
Fiquei assustada, achando que não conseguiria. Porém, nem tive tempo de pensar,
porque o telefone de casa começou a tocar constantemente, com convites para
palestras e aulas, por indicação, claro, do amigo Gabilan.
E lá fui eu, estudando muito, procurando me aprimorar sempre e cada vez mais,
até para não decepcionar aqueles que confiaram em mim, oferecer minha modesta
colaboração para, pelo menos, vinte Casas Espíritas na Capital e na Grande São
Paulo. E na primeira palestra fora do NESJ, veio a confirmação do amparo que eu
sempre teria. A dirigente que me recebeu nesta outra Casa, médium vidente, me
olhou sorrindo e perguntou :
- seu pai é desencarnado?
- sim, por quê?
- você se parece muito com ele!
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- ele está aqui? - perguntei já com a voz embargada.
- ao seu lado, sorrindo...
Acho que não preciso dizer da emoção que senti e da alegria de estar novamente
sendo sustentada por aquele que me fez tanta falta, já que eu tinha apenas cinco
anos, quando da sua desencarnação. Era como se Deus estivesse me compensando pela ausência tão sentida!
Esta presença se fez sentir por algum tempo. Digo sentir, porque minha mediunidade se limita a sensações e, no máximo, a inspiração. Não sou médium vidente, nem
audiente, nem de passividade, nem de penetração ou qualquer outra modalidade.
Mas sei que muito do que falo nas palestras e nas aulas, não é meu. Que estou
sendo apenas o instrumento dos amigos espirituais e me sinto feliz por servir a eles,
mesmo com minhas limitações, que são muitas.
E foram muitos os momentos gratificantes e as amizades conquistadas neste trabalho, sempre feito com muito amor.
E tudo isso devo ao Segue a Jesus, que sempre foi e sempre será a “minha casa”
e aqui, eu tenho tentado colaborar dando, se não o suficiente, o melhor que me é
possível. E quando alguém me questiona sobre eu trabalhar muito, a resposta é
sempre a mesma : “por mais que eu trabalhe por esta Casa e por esta Doutrina, não
pago o que recebi e recebo delas.”
Graças a Deus!
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Luiz Vicente da Costa

N

os idos da década de 80, aportei por aqui, com os sentimentos em
efervescência, procurando respostas entre as filosofias e o misticismo.
Fui recebido pelo Sebastião Certo na Assistência Plantão e, por isso
mesmo, digo que ele é o “culpado” de eu aqui estar. Ele me revelou

esclarecimentos importantes acerca do Espírito. Outro companheiro que me animou
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a ficar, foi o Pedro Santini. Até permitiram que eu ingressasse na Escola de Médiuns,
como ouvinte, pois já estávamos em setembro, no final do ano letivo. Os instrutores
Paulo Calihman, Cristina Tahan e Valter Miltelstaedt , tiveram muita paciência para
comigo. Ainda bem, porque eu não poderia ter deixado passar esse Porto Seguro,
esse verdadeiro farol, que me serve como sustentação desde então.
Sinto-me lisonjeado em dizer que sou Nesjiano. Por aqui passaram muitos companheiros e daqui derivaram várias Casas coirmãs. Com emoção, recebemos a comunicação dos que já retornaram à Pátria Espiritual, sempre nos trazendo palavras
de alento. Esta é uma Casa que realmente leva adiante o lema Filosofia, Ciência e
Religião. Os cursos foram me dando conhecimento e oportunidade de trabalho,
inclusive na parte administrativa. Mas, sempre há uma tarefa em que nos sentimos
tão à vontade, que a realizamos com muita segurança, como se já tivéssemos nascido com essa incumbência. Falo, nesse caso, da Assistência Plantão que é, via de
regra, o primeiro contato do assistido com o Segue a Jesus.
No Plantão, eu posso exercitar a fraternidade, ouvindo, com paciência, o drama
alheio, para poder orientar da melhor maneira possível. Fazer com o outro o que foi
feito comigo. Receber bem para poder ver a alegria daqueles que acham seu caminho, permanecendo como tarefeiros do Mestre, aqui ou não.
Penso que, hoje, o perfil do assistido está mudando, porque anteriormente, a dor
estava presente nos corações daqueles que nos procuravam. Atualmente, o interesse pela descoberta do lado espiritual está em voga. Acredito que os homens estão
mais racionais.
Outra tarefa muito dignificante é o Plantão que realizo especificamente, ligado ao
G.E.P., Grupo Espírita de Psicografia, trabalho criado na década de 90, pela querida
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companheira, Dora Lúcia Padovani, hoje na Pátria Espiritual, mas, ainda em plena
atividade com o Grupo.
Os pedidos de psicografia, no início, eram deixados na secretaria. Hoje, há um
atendimento especial, devido ao fato de que os que nos procuram são de religiões
e seitas as mais diversas. Há a necessidade de prestarmos alguns esclarecimentos,
para que não haja fantasias criadas pela ansiedade. Também sou responsável pela
entrega das mensagens, quando elas são recebidas pelo Grupo, para dar, mais
uma vez, a oportunidade de esclarecimentos, assim ocorrendo após a leitura pelo
requerente.
É uma tarefa que reserva as maiores emoções. A oportunidade de ser útil, de levar
o consolo é uma bênção. Várias foram as ocasiões em que as conversas resultaram
no ânimo aos que, de tudo desacreditavam, chegando mesmo a abraçarem a Doutrina Espírita como nova filosofia de vida.

370 | Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas

Aparecida Tolomei

O

cotidiano no planeta Terra nos traz diversos desafios que, hoje posso
afirmar, são oportunidades para crescimento espiritual.
Voltando no tempo, em 1995, esta afirmação não fazia parte do meu
conhecimento, então, os desafios eram tratados como problemas e

não como oportunidades. Nesta ocasião, os problemas me levaram até o Núcleo
Espírita Segue a Jesus, por intermédio de uma amiga que já o frequentava.
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Desde o início, me senti extremamente confortável nesse ambiente. Era como se
estivesse sendo abraçada, todas as vezes que adentrava ao lar espírita, e isto fez
com que uma simples visita se tornasse um dos maiores prazeres que obtive nesta
encarnação.
Como frequentadora do lar, iniciei os estudos para aperfeiçoar meu conhecimento,
que sempre é enriquecido a cada segundo de vida, pois sempre há o que aprender.
O tempo passou, os estudos evoluíram e, em setembro de 2004, fui convidada
para participar do Plantão da Psicografia. Como eu já tinha o Curso de Plantonista,
foi necessário apenas um estágio. Em novembro do mesmo ano, comecei minha
atuação nesta atividade, que sempre desempenhei com muito amor e dedicação.
Este trabalho é magnífico, emocionante e cativante. Aprendo muito a cada dia, pois
cada um que senta à minha frente, compartilha uma história de emoção. Em muitos
casos, é perceptível a necessidade de um tratamento espiritual e, desta forma, o
orientamos para que receba este fortalecimento.
Nesta tarefa, nos deparamos com pessoas de diversas religiões- evangélicos, budistas, católicos, dentre outras. No momento da retirada da psicografia, é notório
que muitos se emocionam e percebem que, de fato, existe vida após a vida.
Muitos são os casos, mas, lembro-me de uma pessoa que, quando retirou a mensagem e terminou a leitura, chorou compulsivamente, pois a mesma veio em forma
de poesia. O detalhe fundamental é que o irmão era um poeta e, desta forma, foi
incontestável o conteúdo da carta. O momento de emoção foi tão profundo, que
posso recordar facilmente o quanto fiquei envolvida também.
Outro caso que não posso deixar de comentar é o de uma assistida católica, que
não acreditou que a mensagem fora escrita por sua mãe. Recomendei que ela lesse
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a mensagem com calma, serenidade, e por muitas vezes. Passaram-se dois meses
quando tive o prazer de recebê-la novamente. Neste momento, ela me confidenciou
que a mensagem era sim de sua mãe, pois a escrita tinha a palavra “não” escrita por
duas vezes, em sequência. Este era o vício de linguagem que ela possuía enquanto encarnada. Fiquei satisfeita com o resultado, mesmo tendo sido passados dois
meses. Sempre há uma maneira de identificar se aquele que trouxe a mensagem é
o Espírito que foi solicitado, nem que seja de forma sutil.
Amo meu trabalho, pois, além de maravilhoso, atuar na Psicografia é algo dignificante. Agradeço a Deus por participar desta atividade e por ser uma voluntária desta
Casa abençoada.
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Maurinês Carlana

O

meu contato com os Espíritos se deu a partir de 1982, quando passei a observar que minha filha Carla conversava com “amigos imaginários”. Quando engravidei novamente, essas conversas se intensificaram, sendo que ela os nomeava. Comentando com um colega de

trabalho que frequentava o Espiritismo, ele me indicou um centro espírita para que
eu pudesse obter maiores esclarecimentos. Fui ao tal Centro Espírita Allan Kardec,
na Rua Leôncio de Magalhães, que até hoje está instalado no mesmo local, e me
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interessei, de imediato, pela nova filosofia.
Com um bebê e duas crianças pequenas, tive grandes dificuldades de frequentar o
Centro com a assiduidade desejada, porém, ainda em 1983, conheci outro, muito
perto de casa, o Centro Espírita Casa dos Espíritos e foi lá que comecei a ter maiores esclarecimentos do assunto. A Casa, embora fosse chamada “mesa branca”,
possuía, como médium muito respeitado, o Sr. Antonio, o qual era uma pessoa
boníssima e havia tido muitas experiências ao lado de Chico Xavier, em relação à
mediunidade de efeitos físicos. Foi justamente aí, que conheci o Sr. Walter Filgueiras,
um dos presidentes do Segue a Jesus. Quando ele observou o meu interesse pela
Doutrina, convidou-me para ir ao Segue a Jesus, onde eu teria oportunidade de
estudo aprofundado. Isso ocorreu em 1984.
Neste ano, iniciei a Escola de Médiuns, onde dei prosseguimento nos outros anos,
sempre com muito interesse e alegria. Tive grandes companheiras de aula, dentre
elas, a Nilcéia Nunes. Também tive o prazer de ser recebida por professores inesquecíveis, como D. Elaine Húngaro, Zuleika dos Santos, Maria Amélia Chicaroni,
Luiz Santana, que se empenharam ao máximo, na transmissão do recado do Alto.
O Segue a Jesus foi parte integrante de minha vida, trazendo-me alegrias e consolações, além de muitos amigos. Destes, muitos ainda estão por aqui, enquanto outros
já se encontram na Pátria Espiritual, causando saudades, como a Dora Lúcia Padovani, o Sr. Sebastião Certo, o Bruno Fávero, D. Rosa Chinelatto, o Luiz Santana,
Sr. Arquileu, a Cecília Carvalho, e outros que me serviram como exemplo de vida.
Todo conhecimento que tenho, embora ainda considere pouco, diante das Grandes
Verdades, foi graças ao que recebi no Segue a Jesus. O que consegui melhorar,
moralmente, também devo a esta Sagrada Instituição.
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Rosangela Pulla Saes

“

Buscai e achareis”, o ensinamento básico do nosso querido Mestre Jesus.
Assim foi a minha trajetória na presente encarnação, uma imensa busca de
algo que eu já conhecia, mas que ainda não sabia aonde estava e o que era.
Nasci em uma família de religião católica e, desde cedo, recebi os ensina-

mentos inerentes à esta concepção, ou seja, o conhecimento de Deus que tudo
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criou, Jesus, seu único filho que morreu para nos salvar e os santos, incluindo entre
eles, Maria e José.
Corria a década de 60 quando eu, pequena, era levada à missa aos domingos pelas
mãos de minha mãe e minha saudosa avó. Meu coração esperava ansiosamente
o domingo, para poder me encontrar com Deus. Fui crescendo e com meus oito
anos, já ia sozinha, sem que ninguém me acompanhasse. Ficava por quase uma
hora à porta da Igreja esperando o começo da missa das nove, que era a das
crianças. Muito cedo, minhas perguntas surgiram. Meu coração infantil, mas com
o Espírito milenar, não compreendia o porquê de Jesus estar em uma imagem que
personificava a morte. Nem tampouco aceitava um Deus que, embora longínquo,
enxergava nossos pecados, obrigando-nos a pedir perdão através do Padre e das
Preces. Como entender a Santíssima Trindade se não encontrava a lógica?
Assim foi. O tempo passou, veio a primeira comunhão, mas o vazio interior continuava. Buscava alguma coisa que não sabia o que era.
Veio a década de 70, a adolescência, novas amizades, até que um amigo me falou
que existia uma religião diferente, onde a espiritualidade falava com a gente e que
era possível compreender os fatos, mas sem aquele rigor e formalismo do catolicismo. Meu coração se encheu de expectativa e um dia fui levada ao Segue a Jesus.
Não consigo descrever a emoção que tomou conta de mim. Parecia que eu havia
estado lá várias vezes. Fui carinhosamente recebida. Lembro-me, em especial, de
um senhor negro que me envolveu com tanto carinho, como se sua filha fosse.
A primeira palestra foi a constatação de que realmente existia aquilo que eu tanto procurava. Bebi, literalmente, aquelas palavras e saí de lá tendo a certeza e a
confiança de que tinha encontrado meu lar espiritual. Os tratamentos se seguiram.
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Comprei meu primeiro O Evangelho Segundo o Espiritismo, e lá estavam as explicações de que tudo tem uma razão de ser. Depois, em O livro dos Espíritos, encontrei
as respostas da verdadeira Vida.
A vida real nos chama às responsabilidades de subsistência e, com os meus quinze
anos de idade, comecei a trabalhar durante o dia e estudar à noite. Minhas idas ao
Segue a Jesus se tornaram menos frequentes, mas eu já tinha a semente plantada
em meu coração e ela germinou rápido, muito rápido. Durante o trajeto de ônibus ao
trabalho, levava o meu exemplar de O livro dos Espíritos, e foi assim que consegui
fazer a primeira leitura. O Evangelho era o livro de cabeceira, para os momentos de
insegurança e instabilidade, pois na adolescência os temos muitos.
Casei-me muito jovem, aos vinte anos. Embora as sementes estivessem germinando, já me considerava espírita.
Como os Espíritos amigos nos orientam que tudo tem uma razão de ser, chegou
o meu primeiro filho, André. O primeiro neto, com aquela felicidade que representa
para toda a família. Porém, antes do primeiro mês de vida foi constatado que ele
havia nascido com uma anomalia nos olhos, catarata congênita, que o deixava bastante irritado e necessitando de uma atenção redobrada. Muitos médicos consultados, muitas opiniões alheias, muitas buscas paralelas em várias moradas religiosas,
até que a primeira cirurgia aconteceu aos sete meses, e esse menino sossegou,
surpreendendo a todos. Todo esse sucinto relato, para dizer que aquelas sementes
me deram reforço de fé e coragem para jamais me desesperar e me revoltar com
o Pai, questionando - por que comigo? Eu sabia que ele tinha que vir como meu
filho e eu já estava preparada pela espiritualidade para ajudá-lo, não só a ele, mas
a meu marido e a toda a família envolvida.
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Devido aos fatos narrados, levei-o ao Segue a Jesus, depois de muito esperar a
compreensão do marido, resistente à concepção de espiritualidade. Fizemos tratamentos familiares para sustentação. André fez mais três cirurgias, conseguiu um
potencial visual pequeno, mas o necessário para ele, Espírito. Começava aí, portanto, minha vida dentro do Segue a Jesus. Iniciei a Escola Mediúnica. Tive instrutoras
e colegas maravilhosas, Marilene Fiorini, Dilma Viotti, Therezinha Viotti, D. Hermínia,
Elaine Certo, Izabel Caputi, Maria Amélia Casagrande, Esmeralda Citriniti, D. Julieta
Ribeiro e tantas outras que transmitiram suas mensagens com amor, e me ajudaram
a descortinar os véus.
Veio a Escola de Aprendizes do Evangelho e D. Clélia Fiorini foi a dirigente amorosa,
que a todos tinha uma palavra de carinho.
Veio o trabalho mas, daí em diante, o estudo nunca cessou. Comecei pela tarefa
do CA onde encontrei dirigentes amorosas, D. Wanda Collino, Therezinha França
e Floripes Cassola. Em um dia inesquecível de trabalho, recebi um convite que me
emocionou muito - menina, você pode fazer o encerramento hoje? Você já tem
condições para isso. Minha alegria foi indescritível pela confiança depositada. Dessa
forma, aprendi a dirigir um trabalho espiritual, com critério, acompanhamento, orientação e amor, muito amor.
Abriu-se na Casa, um curso para Plantonistas. Recebi novamente o incentivo da
querida D. Elaine e D. Inez, nossa dirigente espiritual. O Celso Fiorini, o monitor, passou seu conhecimento com tanta responsabilidade, que ainda hoje, me lembro dos
seus alertas. No final, fizemos estágio na FEESP e nos tornamos aptos a atender
aos assistidos que chegavam pela primeira vez.
Tive a satisfação de trabalhar e aprender muito com a Antonieta Federico, pelo que

Memórias do Segue a Jesus – Histórias de Vidas |

379

ela me passou de suas experiências.
Tem um momento na vida da gente, que nos dá uma vontade grande de transmitir
um pouco daquilo que aprendemos. Com este ânimo, uma nova porta me foi aberta
– O Curso de Expositores. Éramos poucos alunos, entre eles, Paulo Bartolo, Márcia
kauer, Aida Lemos, Sr. Jonas Santos, Marilene Andrade.
Esmeralda e Therezinha Viotti nos prepararam para ler, ler, estudar muito e nunca
deixar de aprender. Os testes não foram fáceis, não. Elas foram muito rigorosas,
mas nos deram firmeza de falar aos outros, aquilo que realmente estivesse dentro
do contexto Doutrinário. A primeira palestra foi com minha querida professora, Izabel Caputi, na assistência. Jamais me esquecerei do abraço afetuoso que dela recebi. Foi o incentivo para melhorar, estudar mais, dar o melhor de mim para a Causa.
Com isso, a oportunidade de estagiar na escola. Um sonho concretizado. Lembrome da insegurança dos primeiros passos e relembrando, vejo que muito ainda tinha
que amadurecer.
Nesse meio tempo, foi criado o trabalho de A2 da tarde, com D. Rosa Chinelatto,
Maria Amélia Casagrande, Aida Lemos e fui, com elas, auxiliar nessa tarefa.
Colaboradora assídua das tardes, não tinha contato com os colaboradores da noite.
Os conhecia por nome e os admirava de longe.
Respeitava as hierarquias, sabia que existia uma equipe dirigente. Os presidentes,
as diretorias se sucediam e eu continuava no trabalho, confiante que a Casa estava
em mãos de dirigentes competentes.
Houve a necessidade do afastamento temporário, e sempre que me perguntam,
digo que fui convidada a trabalhar no departamento de reencarnação. Em 1990,
recebi a Aline, hoje uma linda jovem de vinte e dois anos e, dois anos depois, a
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Natália. Ficou um tanto quanto difícil a assiduidade, cuidando de quatro crianças.
Aprendemos com a Doutrina que o lar é o cadinho das almas, é onde a espiritualidade coloca Espíritos para reajuste das arestas. Fiquei durante quase oito anos
nesse árduo trabalho, de cuidar dos filhos do Pai, os quais me foram concedidos
por empréstimo e responsabilidade assumida anteriormente. Não deixei de estudar.
Enfim, a oportunidade do recomeço. Conheci pessoas que me acolheram com muito amor. Algumas especiais: Dora Padovani, Aparecida Lourenção, Rose Casagrande, Luiz e Angela Santana. Estavam na direção, Toninho e Neusa Sapienza. Além
da aquisição da Rua Urandi, 33, de que já tinha conhecimento, vi a aquisição da
Rua Xiró, 114.
Recomecei nos trabalhos que havia deixado: A2, escola, palestras e Plantão. O
trabalho já era uma conquista. Estava em licença temporária.
Tive a grata oportunidade de conviver com pessoas que deixaram a minha vida mais
leve.
Começamos com dificuldade o trabalho na Xiró, mas a equipe espiritual nos amparou até que ele se firmasse com sucesso. Nesse período, comecei a conviver
semanalmente, com amigas que se tornaram muito especiais: Elena Batista, minha
companheira da turma de Aprendizes do Evangelho, e Elaine Christine Bramucci,
do Curso Básico.
Novas responsabilidades chegaram a meu caminho - a Vice-presidência na gestão
2006-2009. Cuidei da livraria com muita dedicação, pois tenho verdadeiro amor
pelos livros e o conhecimento que eles nos trazem. Procurei sempre primar pelas
obras da Doutrina, mas sem o radicalismo de privar os frequentadores da literatura
que buscavam. Foram dois anos de trabalho. Estamos ainda humanos, e divergên-
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cias sempre surgem. Pontos de vista destoantes. Cada um carrega seus princípios
e, quando eles estão sendo contestados, melhor retroceder, renunciar e avançar
com a sua verdade. Saí dessa Diretoria antes do término do mandato, mas nossos
companheiros conseguiram terminá-lo de acordo com as suas convicções.
Novamente grande preparação, planejamento em equipe e novas eleições, gestão
2009-2012, numa comum decisão de trabalhar para que o Segue a Jesus continuasse em bases éticas sólidas. Veio então a Presidência, encarada com o espírito
de equipe e solidariedade. Tarefas delegadas e confiança mútua. Logo no início, um
problema muito grave - estávamos na iminência de termos nossas portas fechadas
por falta de Alvará de Funcionamento, pela Prefeitura. Muitas idas e vindas à subprefeitura da Casa Verde, trabalho intenso do Diretor Pedro Pedroza, até que, em
conjunto, chegamos à triste constatação de que teríamos que mudar.
Assembleia Geral instalada e decidida a venda das três unidades para a compra de
um novo local. Longa a procura, com o tempo se esgotando. Mas a espiritualidade
nunca nos desamparou. Ela tem seus mensageiros que olham por nós, onde só a
nossa pouca fé ainda é capaz de duvidar deles. Chegou até nós, o jovem Rogério
Bertoni, disposto a auxiliar. Reuniões em seu escritório de engenharia várias, até
que encontramos o local buscado exaustivamente. Antes dele, mais de vinte outros
imóveis visitados, mas, nenhum em condições de ser concretizado.
Esse Ser iluminado nos auxiliou em todos os sentidos, principalmente nos financeiro e técnico. Colocou à nossa disposição, um engenheiro para acompanhar a
reforma e adaptação. Uma linda pessoa participou de todo esse processo, nossa
colaboradora Jeane de Biasi. Com sua suavidade, carinho e doação, projetou todas
as adaptações necessárias para que o Segue a Jesus continuasse a ser um porto
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seguro.
Além dela, nosso colaborador Oswaldo Húngaro, juntamente com nosso Diretor,
Pedro Pedroza acompanharam cuidadosamente a reforma e a adaptação do novo
prédio. O trabalho estava realizado, tudo em andamento. A proposta cumprida.
Cada Ser sabe o momento em que deve sair de cena para que tudo prossiga. Do
âmago do Ser que sou, ficou a alegria de ter contribuído, de alguma forma, para
que o Segue a Jesus continuasse sua trajetória de mais de setenta anos de amor.
Aprendemos com o Mestre de Lyon que o desapego se faz necessário. Emmanuel,
André Luiz, Joanna de Ângelis, e muitos outros mentores nos reforçaram isso em
suas obras. Continuando firme, como colaboradora fiel, fica a mensagem de que o
que fazemos e sentimos está resgistrado em nossa consciência e que nela, estão as
Leis de Deus. Cada qual, cumprindo o seu trabalho dentro daquilo a que foi chamado. Ninguém dá aquilo que não possui. De minha parte, fica o meu imenso amor por
essa Casa que me trouxe a certeza da imortalidade da alma, da responsabilidade de
todos os nossos atos e de que tudo passa.
O Segue a Jesus é meu lar espiritual e tem meu amor e dedicação.
Tenho certeza que sementes foram lançadas em solo fértil, pois meu coração sempre pede para que minhas palavras sejam coerentes com minha conduta. Jamais
poderei dizer: “ Eu não sabia”, pois além de estudar eu também levo a mensagem
consoladora aos meus irmãos de jornada. Peço sempre que a espiritualidade me
inspire para que continue sempre Seguindo a Jesus.
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Lançamento da Campanha Nova Sede
Setembro/2012
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Adequação da Nova Sede do Núcleo
Espírita Segue a Jesus Rua
Valdemar Martins , 1138
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Núcleo Espírita Segue a Jesus
Rua Valdemar Martins 1138, Casa Verde
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