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Você está vendo que o IDEM mudou!
Agora com novo visual, novas colunas e artigos que abordam de maneira simples 
vários temas ligados  ao espiritismo. 
Uma nova linguagem para ser acessível não só àqueles que praticam a Doutrina há 
muito tempo, mas também aos que estão chegando agora.Assistidos que  
ainda não fazem nossos cursos, alunos ou qualquer pessoa que tenha interesse  em 
aprender, também através da leitura. 
Aproveitamos para esclarecer que a  edição desse bimestre teve um atraso devido 
as mudanças no layout e no conteúdo. 
Que a leitura seja proveitosa, trazendo conhecimento e ajudando no crescimento 
moral e espiritual de cada um!
Se você tem sugestões de melhorias, assuntos que gostaria de ver em nosso infor-
mativo, entre em contato através do email: idem@geedem.org.br
O IDEM requer a participação de todos! 
Participe!

Abrindo Janelas
Espaço dedicado a palestras de expositores conhecidos nacionalmente no 
meio espírita.

   Os Fluidos: Sua Natureza e suas Qualidades            
   Palestrante: Cosme Massi

   Assista na integra:

      https://www.youtube.com/watch?v=AeEgTh0R_70

Bilhete em resposta
O seu trabalho é a revelação de você mesmo.
Servir é a nossa melhor oportunidade.
Quando você age em favor de alguém, você está induzindo outros 
a agir em seu benefício.
Nunca se canse de auxiliar para o bem.
Desculpe sempre porque todos temos algum dia em que necessita-
mos de perdão.
Não alegue defeitos para deixar de servir, porque o trabalho é a 
bênção de Deus que nos suprime as deficiências.
Dificuldade é um teste de paciência.
Desprezo da parte de alguém é aula da vida para aquisição de humildade.
Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando aos outros encontrará 
os recursos de que precise.
Depois de grande esforço para solucionar esse ou aquele problema, não se agaste se outro 
problema aparece, requisitando-lhe novo esforço porque Deus renovará suas forças para 
recomeçar.

(Extraído do Livro: Resposta da Vida -  André Luiz  pela psicografia de Francisco Cândido Xavier)
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  Carta ao Leitor

Cantinho do Chico

https://www.youtube.com/watch?v=AeEgTh0R_70


Dicas de Livros
Um Olhar Sobre o Tempo Presente  

(Léon Denis)
Léon Denis, pensador espírita, conhecido como “filosofo do espir-
itismo”, trouxe-nos inúmeras obras de indefinível profundidade de 
conhecimento e estudo do pensamento espírita. Tido como um 
dos principais continuadores do estudo das manifestações    es-
píritas, produziu     diversas   obras, inspirado pela espiritualidade, 
que nos proporcionam reflexões profundas até os dias atuais.
Em um livro inédito, Denis  nos  traz  a  reflexão pela filoso-
fia espírita sobre as questões mais patentes da nossa so-

ciedade contemporânea. Dá-nos uma luz sobre a juventude e a importância de tra-
balha-la em prol do desenvolvimento de uma sociedade melhor, das ligações do 
passado da humanidade com seu futuro, do presente com o passado e, de forma atem-
poral, traz reflexões científicas e filosóficas sobre temas muito presentes e de ordem moral. 
Obra  que  nos  fará refletir  sobre  temas  importantes,  como: crise,  juventude,  esperança e 
nova era.

Um Olhar Sobre o Tempo Presente
Autor: Léon Denis (autor)
Páginas: 136

Acontece no Meio Espírita
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XI Chá de Rosas   
05 de Agosto - Domingo -  A partir de 11hs

São Bernardo Tênis Clube 
Rua Tietê ,255  - Vila Vivaldi -SBC

Convite R$5,00  

25° Curso de Expositores  
                                                        Período: 09/08/2018 à 13/12/2018 
      Quintas-feira de 20hs00 às 22hs00        

GEEDEM
Rua Vera Cruz, 386 - Jd. Hollywood - SBC

Curso gratuito

Congresso Comemorativo da AME-SP 
 Os Cinquenta Anos do Ideal Médico-Espírita de São Paulo       

 18 e 19 de Agosto
Auditório do IAMSPE
Av. Ibirapuera, 1215
Inscrição R$ 170,00

Maiores informações acesse:
http://www.amesaopaulo.org.br/50anos

http://www.amesaopaulo.org.br/50anos 


Falemos das Trevas... Ou da Luz?
Sonia Theodoro da Silva
Bacharel em Filosofia, Pós-graduada em Adm. de Empresas; proficiência em Inglês 
(Universidade de Cambridge, Inglaterra); Tradutora, verteu para o idioma inglês par-
te da obra do prof. José Herculano Pires,  Tradutora para a versão legendada de 
O Filme dos Espíritos/Mundo Maior Filmes-Fundação Espírita André Luiz. Colunista do 
site FEAL. Idealizadora e fundadora do Projeto Estudos FIilosóficos Epiritas e do CEFE-
Centro de Etudos Flosóficos Epíritas. Expositora no Centro Espírita Nosso Lar Casas An-
dré Luiz, membro do Conselho Deliberativo desta instituição, e membro do Conselho 
Deliberativo da Fundação Espírita André Luiz.

Estamos atravessando um período de transição… os prognósticos de Jesus ora se cum-
prem… as previsões alarmistas de João preconizam o final dos tempos. O 11 de setem-
bro passou a ser um marco desse processo… as religiões ora se debatem em disputas 
inglórias pela posse de fiéis… a filosofia dedica-se às discussões estéreis focadas tão 
somente para as ações políticas… a ciência luta pela primazia de seus postulados… a 
globalização já faz suas vítimas…

Por outro lado, a poluição, o efeito estufa, o desmatamento predatório, a matan-
ça contumaz de animais, o retorno de enfermidades consideradas extintas, o ser 
humano que se debate entre as drogas e a prostituição, continentes inteiros à 
beira da morte e à mercê das doenças sexualmente transmissíveis e da fome, as 
guerras, o genocídio, a aflição, a violência de qualquer nível, a mediocridade dos 
programas de “lazer” impostos pela mídia, o egoísmo, o ódio, a inveja, a intolerân-
cia….

Poderíamos prosseguir neste “staccato”, e nada acrescentaríamos aos fatos já 
existentes e constatados neste plano de provas e expiações. O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, em seu capítulo V, item 20, contém comentários do Cardeal 
Morlot acerca da máxima do Eclesiastes, “a felicidade não é deste mundo”. Lá, a 
ênfase dada pelo autor diz respeito à busca de condições consideradas pelo ser 
humano ainda não espiritualizado, como essenciais à sua felicidade, quais sejam, 
a juventude, a riqueza e o poder.

E tal tem sido a nossa meta, consciente ou inconscientemente. Ao refletirmos, 
contudo, nesses comentários, fácil se torna descobrir a causa, ou as causas do 
sofrimento incessante sobre a Terra e concluir que nada do que é transitório, tem-
porário, poderia trazer felicidade ao Espírito que é eterno, portanto, carente de 
valores igualmente eternos que o alimentem e sustentem.

Trata-se da sublime equivalência ensinada por Jesus, quando revelou-nos ser, 
em linguagem analógica divina, o Caminho, a Verdade e a Vida, pois somente 
através dele, que superou a transitoriedade de forma tão contundente e doloro-
sa, poderíamos alcançar a verdadeira paz de espírito ativa na constante ação no 
Bem.

Torna-se, então, contraproducente enfatizarmos a ação das trevas ainda exis-
tentes no planeta e no nosso cotidiano, numa atitude constante, sistemática, 
prevalente e marqueteira, como a querermos gravar no inconsciente coletivo 
apenas as nossas mazelas e contradições. Tal já fizeram as religiões, ao criarem as 
zonas infernais. E, com isso, deram vida à passividade, à conformação, à ignorân-
cia, ao medo e à omissão…

Filosofia e Espiritismo
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Façamos o inverso. Alertemos quanto à necessidade do conhecimento; falemos 
sobre o Bem que já se instala nos corações humanos; do amor ao próximo tão ex-
emplarmente vivido por todos aqueles que dedicam suas vidas à Ciência humani-
tária, à Filosofia humanista, à Religiosidade que se expressa na comunhão entre 
Criador e criatura, através do respeito da segunda à Natureza, à Criação, numa 
dialética divina e eterna.

Falemos dos médicos e enfermeiras que trabalham diuturnamente nos hospitais de 
periferia, doando de seus minguados salários o dinheiro necessário à reposição de 
material faltante, quando não à ajuda aos pobres que os procuram; falemos dos 
paramédicos que atendem, madrugada afora, à imprevidência e ao descuido 
nas estradas e nas ruas das grandes metrópoles; falemos dos operários e das mul-
heres que sustentam seus lares e famílias; dos que cuidam dos órfãos e dos vel-
hos; dos que arriscam suas vidas em defesa do outro, dos que mantém a ordem; 
dos que minimizam a miséria, a fome e a delinquência; daqueles que trabalham, 
anônimos, para manter o conforto que usufruímos em nosso lar; das ONGs que se 
dedicam à preservação da Vida na terra, no ar, nas águas, velando pela Nature-
za e pelo meio ambiente.

Sobre a Humanidade desencarnada, falemos das falanges de Espíritos que já pre-
param o seu retorno ao planeta das formas, com a missão de fazer retornar às 
Ciências, às Artes, à Educação, à Cultura, à Religião, o caminho da transcendên-
cia, para o imenso trabalho da Regeneração planetária que já teve seu início há 
300 anos. Falemos ainda sobre as comunidades espirituais em trabalho constante 
de apoio e sustentação aos encarnados de qualquer nacionalidade, credo, raça, 
costumes, cultura, pois é grande a Casa do Pai, e não há privilegiados em suas 
Moradas.

Falemos, sim, sobre a Divina Promessa, pois ela jaz latente em todo e qualquer co-
ração humano, contudo, efetivemos a sua construção efetiva, a começar pela 
harmonia em nossas atitudes; falemos na Doutrina Espírita, mas acima de tudo, 
vivamos os seus postulados emprestando-lhe de nossa dignidade e respeito; não 
pregação (hábito das religiões), mas vivência real, clara, objetiva, sustentada no 
estudo profundo e no profundo desejo de sermos bons; não somente divulgar, mas 
Educar com coerência.

O mal será dizimado desta forma? Dizem os Espíritos que por algum tempo ainda 
estaremos em estreito combate com as sombras, pois ela jaz em nossas consciên-
cias. Entretanto, o Progresso já se faz presente, pois a luz já ilumina as trevas, a es-
perança ganha vida, e o conhecimento aliado à ética trarão, em breve, e defini-
tivamente, a Grande Promessa para a convivência humana, pois ela é inerente 
ao progresso, é determinismo latente no Ser, é sublime e eterna Verdade.

Todavia, ela não virá por si só – dependerá de nossa íntima aceitação, de nossa 
adesão incondicional, e de absoluta integração na sociedade, como instrumen-
tos transformadores e facilitadores de sua renovação.

Extraido de : http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/falemos-das-trev-
as-ou-da-luz
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“...Que aprendamos a amar apesar de tudo, a esquecer o Mal e 
ver sempre   o Bem, a nunca recusarmos o apoio a quem precise e, 
não importa quem seja ele, nosso amigo ou nosso adversário, vê-lo 
como Filho de Deus, antes de tudo, credor do mesmo Amor que o 
Pai dedica a todos nós!”...

...”Iludidos pela errônea impressão de que tudo pode continuar 
para sempre do modo que está, os homens têm negligenciado a necessidade da 
própria mudança íntima, arrastados pela corrida exterior que já foi analisada em 
todos os quadrantes, por inúmeros discursos e filosofias. Não nos esqueçamos, to-
davia, de que não há mais tempo para se adiarem tais transformações”...

Extraido do Livro: Esculpindo o Próprio Destino - André Luiz Ruiz  Espírito Lucius

O Que Disse Kardec?

      PENA DE MORTE
760. Desaparecerá algum dia, da legislação huma-
na, a pena de morte?
“Incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão 
assinalará um progresso da Humanidade. Quando os 
homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte 
será completamente abolida na Terra. Não mais pre-
cisarão os homens de ser julgados pelos homens. Re-
firo-me a uma época ainda muito distante de vós.”

761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua 
própria vida; não aplica ele esse direito quando elimina da socie-
dade um membro perigoso?
 “Há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É ne-
cessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependi-
mento.”

762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades 
civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adian-
tadas?
“Necessidade não é o termo. O homem julga necessáriauma coisa, 
sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, 
vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto e 
repudia os excessos cometidos, nos tempos de ignorância, em nome 
da justiça.”

O Livro dos Espíritos - Perguntas 760 à 762
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Para Refletir
A Doutrina Espírita sempre nos transmite grandes ensinamentos de forma muito 
simples. Na visão Espírita, a vida nada mais é, do que um eterno aprendizado.



Perguntas e respostas com Moacir Araújo Lima

Moacir Costa de Araújo Lima, natural de Porto Alegre, RS , é licenciado 
em Física, com três pós-graduações nessa área. Bacharel em Direito, pro-
fessor universitário e mestre em Linguística Aplicada na Área de Lógica 
da Linguagem Natural, é também escritor e palestrante internacional, 
com foco principal no estudo das relações entre ciência e espirituali-
dade.
Qual o contributo que o Espiritismo poderá dar à ciência dita oficial na descoberta 
do Espírito?

Moacir Lima – Fornecer os métodos de investigação necessários à colimação 
desse ideal de entendimento. Seguindo dito de Leon Dennis, cientistas como, por 
exemplo, Fred Allan Wolff, têm dito que a moderna ciência não pode prescindir 
de instrumentos de investigação como a intuição. E a intuição, bem como outras 
formas mais sutis de perceção, têm no espiritismo o seu estudo metodizado e a 
sua aplicação prática convincente.

Que novas investigações científicas que conheça, mundo fora, podem vir a ates-
tar a realidade da doutrina espírita?

Moacir Lima – Vários postulados da Física Quântica apontam para a espiritualidade. 
Sabemos, por exemplo, que a criação ocorre do mais sutil para o mais denso e que 
a matéria não explica a vida e a evolução. No terreno da parapsicologia, hoje 
chamada Ciência Noética, são cada vez mais torrenciais as provas de que somos 
uma realidade para muito além da matéria. Vivemos um momento importante e 
feliz, de união de conhecimentos, em que as portas das universidades se abrem 
necessariamente para o espírito. A Teoria das Cordas nos fala em um Universo feito 
de Energia e Intenção. Nem energia, nem intenção são coisas materiais.

O que diz a Teoria das Cordas?

Moacir Lima – Que tudo o que existe no Universo resulta da vibração de pequenís-
simos e invisíveis filetes de energia, chamados supercordas, que ao vibrar produzem 
a matéria e todas as suas características. Esses filetes de energia são formas de luz e 
daí, chegarmos a André Luiz, confirmando sua afirmação, segundo a qual, matéria 
é luz coagulada.

Em poucas palavras, o que é a Física Quântica?

Moacir Lima – Podemos dizer que é uma Física de Possibilidades. Ao trocar certezas, 
o determinismo da Física Tradicional, por possibilidades, a Nova Física diz que temos 
escolhas. Isso quer dizer, liberdade, livre-arbítrio e, consequentemente, responsabi-
lidade. 
Diz, ainda, o novo paradigma que vivemos num oceano de luz em que diferentes 
possibilidades, com distintos graus de probabilidade se nos oferecem e a nossa 
consciência escolhe aquelas que quer transformar em realidade.

Extraído de: http://www.redeamigoespirita.com.br/group/entrevistas/forum/top-
ics/entrevista-com-moacir-araujo-lima-a-materia-e-luz-coagulada
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Física Quântica e Espiritualidade



             Joanna de Ângelis
01-) Complete a frase de Joanna de Ângelis: “ A arte de ouvir é também a 
ciência de_____.”
a) amar   b) ajudar   c) assistir   d) escutar

02-) Qual destes livros não foi escrito por Joanna de Ângelis?
a) Transição Planetária   b) O Homem Integral   c) Plenitude   d) Amor, Imbatível Amor

03-) Joanna de Ângelis aparece em “O Evangelho Segundo o Espiritismo” como:
a) Uma rainha da França   b)Zéfiro   c) Cáritas   d) Um espírito amigo

04-) Complete a frase: “Seja solidário para não ser____.”
a) Pessimista   b) Falso   c) Egoista   d) Solitário

05-) Reencarnou no Brasil, como Joana Angélica, na cidade de:
a) Rio de Janeiro   b) Feira de Santana   c) Salvador   d) Recife

06-) Na época de Jesus, foi conhecida como:
a) Joana de Cusa   b) Isabel   c) Maria de Magdala   d) Salomé

07-) A obra “Série Psicológica” estabelece uma ponte entre o Espiritismo e a psicolo-
gia____:
a) Terapêutica   b) Convencional   c) Regressiva   d) Transpessoal

08-) Característica principal do livro psicografadopor Joanna de Ângelis “Messe de 
Amor”:
a) Virou filme  b) O mais vendido   c) o último livro   d) O primeiro psicografado

09-) Quantos anos tinha Divaldo Franco, quando Joanna de Ângelis apareceu?
a) 25 anos   b) 12 anos   c) 18 anos   d) 4 anos

10-) Numa reencarnação no México foi conhecida como:
a) Sor Maria Teresa   b) Santa Rosa de Lima   c) Sor Juana Inés De La Cruz   d) Sor Juani-
ta de Angelis

Respostas:
1b,  2a,  3d,  4d,  5c,  6a,  7d,  8d,  9c,  10c.         

Extraído do livro ‘Quiz Espírita’ de Luis Hu Rivas, com a autorização do autor.
www.luishu.com

Espíritas, Amai-vos, eis o primeiro mandamento; E Instrui-vos, eis o segundo!
 (O Espírito da Verdade, O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo VI, item 5)
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 Quiz Espírita



Aprendendo Com a Mocidade
  Artigo escrito pela M.E.E.B. - Mocidade Espírita Eurípedes Barsanulfo

              Dicas de Filmes com temática espírita

                                 Lançamento:

Paulo, Apóstolo de Cristo

Paulo (James Faulkner) era conhecido como um dos perse-
guidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda 
quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir 
desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais 
infuentes do cristianismo.

Ano de lançamento: 2018 (1h 48min)
Direção: Andrew Hyatt
Elenco: James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez 
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As Bem-aventuranças.

Iniciamos um novo estudo na Mocidade Eurípedes Barsanulfo:
As bem-aventuranças! Elas são ditas por Jesus no início do Sermão da 
Montanha (Mateus 5:3-16). 
Mas por que escolhemos este tema? Por que ele é tão importante?
Tudo fica muito claro quando procuramos no Livro dos Espíritos. 
Na questão 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Temos a resposta clara 
de que essa lei encontra-se em nossa consciência. 
Já na questão 625, ele pergunta se temos um guia e modelo oferecido ao homem por 
Deus. Nos é respondido que Jesus, nosso mestre e irmão, é o guia mais perfeito para que 
sigamos. E na questão 170, lemos o questionamento a respeito do que se torna o Espírito 
depois de sua última encarnação e, então, a resposta: “Espírito bem-aventurado; puro 
Espírito”.
Compreendemos, portanto, que encarnamos aqui na Terra com tudo que precisamos: 
regras (leis morais de Deus), livro (consciência) e o professor (Jesus). Dessa forma, nós, 
como alunos, devemos apenas aplicar os ensinamentos. 
Mas falar é fácil, não é mesmo?! Como devemos fazer?
Analisando as bem-aventuranças, vemos que sempre nos é dada uma qualidade ou 
dificuldade e a consequência disso. Exemplo: Bem-aventurados os aflitos, porque eles 
serão consolados.
Interpretando as frases do Sermão, é possível extrair virtudes que devemos desenvolver 
por trás de cada uma delas. Vê-se, então, uma lista, um passo a passo para a nossa re-
forma íntima em busca de aperfeiçoamento moral.
Durante sua fala, Jesus nos convida a ação, sair da zona de conforto e ser exemplo vivo, 
transformando das nossas imperfeições em virtudes, a fim de nos tornarmos espíritos pu-
ros. 
O Sermão da Montanha foi tão importante que até Mahatma Gandhi, líder hindu, afir-
mou: 
“Se se perdessem todos os livros sacros da humanidade, e só se salvasse o Sermão da 
Montanha, nada estaria perdido”.



Informes GEEDEM
O cartão de tratamento vai mudar!
Novos cartões foram criados para melhorar o atendimento, facilitar o trabalho in-
terno e simplificar o entendimento por parte daqueles que fazem os tratamentos.
Agora teremos dois cartões, separados por cor e específicos para cada tratamen-
to.

Na próxima edição do IDEM traremos maiores esclarecimentos!

Mais uma novidade: 
Teremos novas fichas de passes plastificadas:

     Tratamento Espiritual Irmão José          Tratamento Médico Espiritual 
            Dr. Eduardo Monteiro
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Eventos GEEDEM

11

Prestigie os eventos do Geedem, assim você contriubui com a 
manutenção de nossa Casa e/ou com os projetos sociais da 
ASIMD!

Clube do Livro
Você conhece o Clube do Livro do GEEDEM?

Tornando-se sócio do Clube do Livro do GEEDEM você paga ma 
pequena quantia por trimestre, recebe todo mês um lançamen-
to, tem descontos em exemplares comprados em nossa livraria 
e ainda ajuda na manutenção da Casa!

Informe-se na Livraria do GEEDEM e participe! 

Dia 22 será a Festa Julina do GEEDEM!Esse ano será no Bazar ASIMD da Palicéia, em espaço 
amplo,plano...facilitando assim o acesso àqueles que tem dificuldades em subir e descer esca-
das!
Contaremos também com estacionamento gratuito!
Teremos barracas de brincadeiras, churrasco dentre outras e esse ano o bingo estará repleto 
de prêmios incríveis!
Vale ressaltar que a verba arrecadada vai para a manutenção do Gedeem e para os projetos 
sociais da Asimd.
Que tal se divertir e praticar o bem?!
Sua presença é fundamental para o sucesso do evento!
Venha e traga a família!



A origem da Pomada Vovô Pedro
No ano de 1973, durante o lançamento do livro “Além do Ódio”, de autoria do Es-
pírito Sinhozinho Cardoso, psicografado pelo médium João Nunes Maia, na Colônia 
Santa Isabel, em Betim, próximo de Belo Horizonte, João Nunes Maia, ao volver o ol-
har para o salão, registrou indescritível espetáculo espiritual. Pelos lados do auditório 
do Centro Espírita, à direita e à esquerda, adentravam Espíritos de escravos, enver-
gando roupas próprias da época da escravatura, época essa tão bem descrita no 
livro que acabara de lançar. Pelo centro do salão vinham adentrando Sinhozinho 
Cardoso, autor do livro, Niquinha e outros personagens da obra, que seguiam o Es-
pírito Miramez, que se postava à frente, ladeado por um outro Espírito, que não era 
do conhecimento do médium. O desconhecido trajava um casaco comprido e sua 
postura denotava grande elegância e envergadura moral. Novamente, o salão do 
“Campos Vergal” estava lotado, agora, porém, por desencarnados. Enquanto todos 
procuravam um lugar para sentar, Miramez e o Espírito de casaco longo se aproxi-
maram de Nunes Maia e o desconhecido disse:

– Aqui estou para desincumbir-me de compromisso secular com Jesus, o Cristo,
e com Deus, Nosso Pai Maior. Peço-lhe que anote uma receita que vou ditar-lhe e
que irá aliviar ou mesmo eliminar os males de tantos e tantos. 

Nunes Maia, um tanto aturdido, recolhe do chão uma folha de papel, que havia
servido para embrulhar um pacote do livro “Além do Ódio” e a um canto se põe a a-
notar, emocionado, os ingredientes da receita. Ao fim do ditado, aguarda a identi-
ficação do Espírito, de tão elevada envergadura, quando da assinatura da receita. 
Com uma fisionomia insondável conquanto alegre, ele diz, simplesmente, Vovô Pedro.
Ante a surpresa estampada no rosto do médium, o Espírito aduz:

– É preferível que as coisas simples tenham nomes simples. Uma observação, porém;
o preço deste medicamento deverá ser um e apenas um – “Deus Lhe Pague”.

Cumprimentando-o à maneira da época de sua última encarnação, o Espírito, 
nimbado de luz, despede-se e se volta para retirar-se. Miramez dirige ao médium 
significativo
olhar e lentamente, todos os Espíritos se retiram do salão, logo após.

Com o precioso papel na mão, novamente envolto em elevadas vibrações, Nunes 
Maia se aproxima do grupo em animada conversa. Antes, porém, rebusca a memória, 
procurandoa identidade daquele Espírito tão agradável quanto elevado. Lembra-
se, finalmente: “Mesmer!” Aquele Espírito era Mesmer, o extraordinário advogado, 
teólogo, doutor em Filosofia e Medicina que assombrara o mundo com as curas 
através do que chamou “magnetismo animal”, ao fim do século XVIII. Era Mesmer 
que, também, está citado no livro “Além do Ódio” e que encontrou naquele aben-
çoado dia a vibração propícia para ditar-lhe a receita da hoje afamada “Pomada 
do Vovô Pedro”, que tanto bem vem semeando no Brasil e além fronteira pelo preço 
combinado: “Deus Lhe Pague”.

A fórmula é baseada em extratos de erva-de-bicho (“Polygonum punctatum”), ipê-
roxo (“Tecoma araliacea”), calêndula (“Calendula officinalis”), tuia (“Thuya occi-
dentalis”), própolis, tintura de condurango (“Gonobulus condurango”), empregando 
vaselina e lanolina como veículo.

Você sabia?
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Notícias ASIMD
No último dia 01de junho, a ASIMD completou 34 anos de existên-
cia. Para esse momento tão especial convidamos a assistente 
social Necy Maria Pioli, que desde 2005 trabalha com amor e 
dedicação em nossa instituição, para escrever quem é Asimd.

Quem é a ASIMD?

A ASIMD- Assistência Social Irmã Maria Dolores, é uma instituição 
sem fins lucrativos, criado em 1984, com o objetivo de propiciar 
às crianças/adolescentes, idosos e famílias em situação de vul-
nerabilidade e risco social, uma nova perspectiva de vida. É um 
trabalho social, de caráter continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, pro-
mover se acesso e usufruto a direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de 
vida. Fundamenta-se no fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas 
as formas de violência, de preconceito, de discriminação e de estigmatização nas 
relações familiares.

A ASIMD passou por várias reformulações durante esses anos, até que em Maio de 
2012 a direção da instituição, pensando na descentralização de suas ações para 
bairros mais periféricos do município, definiu que implantaria seus projetos no bairro 
do Batistini, por considerar que é uma região do grande Alvarenga 70% da popula-
ção, encontra-se em situação de extrema pobreza e 25% em situação de pobreza. 
Vale salientar que, 10% desta população, compreende a faixa etária de 10 a 17 anos 
e é uma região que carece de políticas públicas e instituições sociais, bem como a 
existência de níveis de violência contra crianças e adolescentes em função do uso 
abusivo de álcool e drogas.

Com a execução do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para 
a faixa etária de 06 a 17 anos utilizando-se para tanto das oficinas de Circo Aéreo, 
Capoeira, Percussão, Teatro, Hip Hop, Orientação para 1° Emprego e Ballet.  Ob-
servamos a diminuição da evasão escolar, melhoria da autoestima, da autonomia, 
protagonismo social e noção de cidadania.

Algumas dessas oficinas no ano passado foram convidadas a se apresentarem em 
determinados lugares públicos da cidade, divulgando  assim o nome da instituição. 
Essas apresentações suscitam nas nossas crianças e adolescentes uma sensação de 
prazer e alegria, sendo que isso serve de motivador para a manutenção deles nas 
oficinas.

Na faixa etária de 18 a 59 anos, oferecemos oficinas tais como: Auxiliar de cabeler-
eiro, Depilação, Manicure, Culinária, Artesanato e Barbante, que visam estimular o 
desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciar sua for-
mação cidadã, detectar necessidades, habilidades e talentos, propiciando vivencias 
para o alcance da autonomia, possibilitando ainda o reconhecimento do trabalho 
e da formação profissional e contribuir para a inserção, reinserção e permanência 
dos adultos no mercado formal/informal de trabalho, tendo como impacto social a 
redução das concorrências de situação de vulnerabilidade social. 
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Nas pessoas com 60 anos ou mais, a ASIMD oferece as oficinas de dança e arte-
sanato que beneficiam a autonomia, independência, garantia de direitos, bem 
como a integração social e melhor qualidade de vida. O trabalho com o idoso vem 
de encontro com o contexto da politica nacional, que visa criar mecanismos para 
prevenção e o enfrentamento de todas as formas de violência e isolamento social.

No ano de 2017 frequentaram as oficinas 8.586 crianças/ adolescentes, 3.346 mulheres 
e 1.884 idosos, motivo pelo qual entendemos que a ASIMD tem um papel significativo 
na vida das pessoas que residem na comunidade do Batistini, no bairro do Batistini 
e bairros adjacentes, haja vista que observamos em cada olhar das pessoas que 
atendemos a alegria, gratidão, aprimoramento, pertencimento, como se a ASIMD 
fossem deles, uma conquista deles e que por nenhuma razão, pretendem “abrir 
mão” dessa instituição que hoje esta inserida na vida cotidiana de sua população.
A ASIMD ainda tem muito potencial para crescer na região, e oferecer a seus mo-
radores um trabalho sério, ético, digno que só irá enriquecer a historia dessa institu-
ição que ao longo da sua existência só teve uma única preocupação, prestigiar e 
acreditar no potencial do ser humano.

Necy Maria Pioli
Assistente Social ASIMD
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O site da ASIMD está cheio de novidades!
Acesse:

https://www.asimd.org.br/

https://www.asimd.org.br/

