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2IDEM: um “jornalzinho” a serviço da família eduardiana.

IDEM - Informativo Dr. Eduardo Monteiro. Criado em março/91, pelo Gru-
po de Estudos Espírita Dr. Eduardo Monteiro, CNPJ 49.525.660/0001-
85 R. Vera Cruz, 386/397 - Jd Hollywood - S. B. Campo (SP) - Cep: 
09608-100 Tel: (11) 4177-4233 (Solange)  - Públicos: (11) 4367-0031 
(Unid. I) e (11) 4367-0030 (Unid. II-Livraria), fundado em 21.04.76, 
filiado à FEESP e reconhecido de utilidade pública. Instrumento de 
comunicação estritamente interna entre os componentes do referido 
Grupo, objetiva a atualização constante de cada um, relativamente aos 
assuntos da Casa e outros considerados importantes e/ou oportunos. 
Para a operacio-nalização nos seus campos de interesse o IDEM - a 
exemplo do que a casa sempre fez - solicita e antecipadamente agradece 
a participação daqueles que estejam dispostos a trabalhar graciosa-
mente, sob a filosofia de: “todos são responsáveis. O erro de um, 
será considerado como de todos e os acertos não serão destacados.” 
Desobriga-se de qualquer remuneração, de publicar, pagar ou devolver 
artigos etc.. Não acolherá polêmicas e assuntos assinados não são de 
sua responsabilidade.
Responsável: Etalivio Martins.
Revisão: Ruth C. Rosencrantz.
Editoração: Luiz Carlos Gimenes.
Conselho Editorial: José Aluisio Ferreira, Lúcia Maria Hojaij Giusti  
 e Sheila Regina Cinelli.

IDEM – 25 ANOS
Nosso informativo mensal – o simpático IDEM – ampliou o 

campo de atuação quando passou a divulgar temas doutrinários 
de expressivo valor intelectual, moral e religioso. 

A doutr ina de Kardec aceitou a obrigação de ampliar 
conhecimentos e estimular o homem terreno à aquisição de 
valores nobres, que o retirem do patamar da imper feição para 
os degraus gloriosos da angelitude que Jesus propôs com a 
afirmação de que somos deuses.

No atual momento de legítima comemoração, meu coração 
paternal une-se aos companheiros de militância espírita para 
reiterar que sempre estivemos presente, de forma atenta e con-
ciliadora, para que a difusão do reino de Jesus se processasse 
sem rupturas, com clareza e determinação dentro de nosso 
querido grupo de estudo. 

Com a essência espiritual realmente feliz, congratulo-me 
com todos os companheiros que dedicaram tempo e talento na 
composição da simpática publicação periódica, mensageira de 
conhecimentos e adver tências que caracterizam as mensagens 
cristãs. Aproveitando a feliz opor tunidade, reitero o aconselha-
mento para o estudo e a busca do aprendizado, necessários 
para que as asas da evolução se equilibrem dentro do bom 
senso necessário ao cristão. 

Que Deus, nosso Pai, continue a abençoar a boa vontade de 
todos os que têm nesta situação justos motivos para se alegrar. 

Com carinho fraterno desejo a todo o grupo muita paz! 
Ir. José – 04 de janeiro de 2016
Médium: Elsa Candida Ferreira

AINDA ESTAMOS AQUI...
Aos amigos do Geedem e leitores que apreciaram as mensagens 

periódicas que elaboramos com a alma feliz e plena de entusiasmo cris-
tão, voltamos hoje para abraçá-los neste momento de confraternização. 

Sim, o pouco que fizemos foi com muita alegria, aproveitando o 
ensejo para divulgar nossas obras, compartilhando com o leitor amigo 
a nossa euforia enquanto trabalhamos pela expansão do reino de Deus 
sob a óptica espírita.

Em princípio foram mensagens com temas aleatórios, produzidos 
para enriquecer o leitor com um pouco de nossa vivência no mundo 
espiritual. Na sequência fizemos a série de crônicas dirigidas de forma 
especial aos jovens (Falando aos Jovens), que captou a simpatia de 
um grupo significativo de leitores, visto que o “jornalzinho” foi enca-
minhado para diferentes paragens, culminando com a edição de um 
livro simpático, apreciado pela minha família e antigos conhecidos.

Finalmente, atendendo ao pedido de amigos superiores, lançamos 
a série Interagindo e Aprendendo com Luiz Sérgio, que serviu de fecha-
mento a um ciclo de atividades no mundo espiritual. Como nada deve 
ficar em aberto, iniciamos uma nova etapa com o projeto A Paternidade 
Divina, continuando com a mão firme no arado como estimulou Jesus. 
Nas tarefas da Casa expandimos nosso rol de atividades, agora com 
a tarefa de Psicografia que muito nos estimula e enriquece, ensejando 
a publicação de nossa mais recente obra Novas Colônias Espirituais. 

Desejando que a vida se renove sempre, que o grupo continue 
abraçando a nobre causa da divulgação espírita, venho congratular-me 
com todos os amigos que angariei ao longo dos anos. Felicitando-me 
com vocês, abraço a todos os que acolheram minhas palavras e as 
palavras dos companheiros que se empenharam pela divulgação do 
IDEM nesses últimos 25 anos. 

Parabéns! Sou agradecido pela oportunidade.
Luiz Sérgio – 04 de janeiro de 2016
Médium: Elsa Candida Ferreira

De: elsacandida@ig.com.br
Enviado em: Qua 6/01/16 15:21
Recebido em: Qua 6/01/16 15:21 
Boa tarde, senhor Mar tins. Desejo ao senhor e família um 

ano de muita energia, saúde e alegria. Estou anexando o pen-
samento de Ir. José e Luiz Sérgio sobre a data que lembra os 
25 anos do IDEM. Foram tempos bons, de muita empolgação 
de minha par te, humílima colaboradora.

Que Deus continue a abençoar nossos esforços. 
Abraço.
Elsa

 O GEEDEM completará 40 anos de profícua existência no próximo 
mês de abril e se mantém absolutamente fiel aos seus objetivos originais 
de se envolver cada vez mais com atividades nas áreas de Estudos e 
de Assistências (material e espiritual). 

A propósito, o IDEM conversou com muitos tarefeiros, colegas e 
amigos que já integram essas atividades e constatou o quanto eles se 
sentem e se mostram gratificados por delas participarem. 

Assim, sugerimos a você avaliar a possibilidade de se agregar ao 
grupo de direção do GEEDEM, passando a colaborar com suas ativi-
dades: entendemos que tudo se torna mais fácil quando as pessoas 
se juntam, se somam para um objetivo comum.

Procure a Senhora Lúcia – Presidente GEEDEM.



3

Eduardo Monteiro nasceu em Portugal, aos 19 de março de 1889. 
Veio para o Brasil, onde se graduou em medicina e exerceu sua pro-
fissão, tendo enorme clientela e conquistando pelos seus trabalhos 
reputação nacional.

Eduardo Monteiro foi médico clínico da Policlínica de São Paulo e 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde era assistente do 
professor Almeida Prado. Em ambos os lugares era muito assíduo nas 
tarefas que desempenhava. Trabalhava todos os dias, examinando os 
doentes pobres que buscavam o remédio e o alívio para os seus males. 
Era sempre o primeiro a chegar e um dos últimos a deixar o serviço. 
Em suas atividades sempre fazia amigos.

De acordo com seu biógrafo Carlos da Silva Lacaz1, para Eduardo 
Monteiro “o magistério e o trabalho escrito foram sua verdadeira 
vocação. Didata nato, sabia transmitir com facilidade e segurança. 
Gerações e gerações de médicos aprenderam e aperfeiçoaram a sua 
formação profissional nos vários cursos que mantinha na Policlínica de 
São Paulo. Não tinha predileção por este ou aquele setor da medicina. 
Escreveu sobre todos, com igual carinho.”

“O respeito aos direitos e às prerrogativas dos outros tocava nele 
às raias do exagero. Nunca se sentou, por exemplo, na poltrona de 
preferência do professor Antonio Prado, seu mestre, na saleta de 
seu serviço clínico na Santa Casa, pela deferência que lhe merecia a 
posição do catedrático.” 

Eduardo Monteiro deixou diversos artigos publicados, tais como: 
“Estudo Clínico das Adenopatias”; “Propedêutica Respiratória”; 
e “Fisiologia e Patologia no Metabolismo Celular”, dentre outros. 
Entretanto, sua obra foi sobremodo expositiva e didática. Publicou, 
em 1942, o livro Clínica e Patologia, onde abordou diversos temas 
de forma abrangente. Encerrou sua esmerada atividade científica 
com o livro Introdução ao Estudo da Patologia Renal. Trata-se de 
uma avantajada obra de mais de 700 páginas, cujas correções no 
transcurso de sua edição, fê-las enquanto se encontrava com doença 
avançada, chegando, contudo, a vê-la publicada. Segundo Almeida 
Prado2 , “este livro adquire o direito de figurar entre os poucos livros 
básicos de nossa literatura clínica”. 

Carlos da Silva Lacaz salienta que Eduardo Monteiro era um “publi-
cista de fôlego e um purista do vernáculo. Em todos os seus escritos 
notava-se a preocupação da exposição clara, precisa e sintética.” 

Eduardo Monteiro proferiu numerosas conferências sobre os mais 
diversos assuntos, destacando-se: Eritema Nodoso; Estudo Clínico 
do Abdômen Agudo; O Câncer da Pleura; Apendicites; Persistência do 
Canal Arterial; Tromboangiite Obliterante; Estenose do Istmo da Aorta; 
Espasmo Arteriolar na Insuficiência Cardíaca; Aerofagia; Aneurisma 
Reumatismal; e Síndrome da veia Ázigo, dentre outros.

Almeida Prado, seu dileto amigo, comenta que Eduardo Monteiro “foi 
única e exclusivamente médico, tão visceralmente médico que não lhe 
sobrou tempo para ser mais nada. De moral ilibada, sua bela e cultivada 
inteligência, a bondade sem limites e sua infalível operosidade haviam 
de conduzi-lo fatalmente às mais insignes e destacadas posições na 
profissão. Foi uma dessas singulares organizações psicológicas, pouco 
exuberantes em superfície, mas solidamente cavadas em profundidade. 
Cerimonioso, comedido em tudo, de atitude recolhida, era dono de 
coração aberto, extremamente vibrátil.”

Eduardo Monteiro foi membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de São Paulo, hoje, Academia de Medicina de São Paulo, tendo tido a 
honra de presidir esse sodalício por um mandato anual entre 1945-1946, 
que, infelizmente, não conseguiu concluí-lo. Quando sentiu o primeiro 
aviso do mal que haveria de subtrair sua vida, não comunicou o fato 
a ninguém, como fazia sempre em tudo quanto se relacionasse à sua 
pessoa, reservando exclusivamente para si a gravidade da advertência. 
Aceitou a doença como aceitava tudo na vida, calmamente, sem alardes 
e recriminações.

Enfermo, mas durante um período de acalmia da doença, pediu 
lhe permitissem voltar parcimoniosamente aos seus afazeres. Queria 
rever seu consultório, alguns clientes e estar presente na Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo, da qual era seu presidente. Voltou por 
pouco tempo à clínica e às aulas; presidiu sessões do sodalício; reviu 
provas tipográficas do seu livro Introdução ao Estudo da Patologia Renal, 
ganhando, com isso, novo alento e esperança perante os achaques 
infligidos pela doença. Apesar de debilitado, passava horas a fio em 
seu consultório, à Rua São Bento, no centro da cidade.

Entretanto, os sintomas cardíacos ressurgiram e, nas últimas 
semanas, viveu com a ajuda ininterrupta de oxigênio, num quadro 
sombrio que não lhe afetou as virtudes de sua personalidade. Recebeu 
os sacramentos da Igreja e predisse os sinais derradeiros do mal, com 
calma e delicadeza no falar e nos gestos.

Eduardo Monteiro foi professor, autor, escritor e, mui particular-
mente, um grande clínico. Faleceu às vésperas do Natal de 1945, aos 
56 anos, após um ano de cruciante sofrimento físico.

1. Carlos da Silva Lacaz foi presidente da Academia de Medicina de São 
Paulo por um mandato anual entre 1962-1963, e é o patrono da cadeira no 
75 desse sodalício.

2. Antônio de Almeida Prado foi presidente da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de São Paulo, hoje, Academia de Medicina de São Paulo, por um man-
dato anual entre 1930-1931, e é o patrono da cadeira no 102 desse sodalício. 

Fonte: www.academiamedicinasaopaulo.org.br/biografias
O IDEM recomenda o acesso a esse site: contém muitas informa-

ções relevantes.

IDEM: 25 anos de existência “bodas de prata”!

Academia de Medicina de São Paulo

Presidente Eduardo Monteiro Medalha de Aniversário de 50 Anos 
da Academia

Medalha de Aniversário de 100 Anos 
da Academia
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“Tudo neste mundo tem seu tempo; 
cada coisa tem sua ocasião. 

Há um tempo de nascer e tempo de morrer; 
tempo de plantar e tempo de arrancar; 

tempo de matar e tempo de curar; 
tempo de derrubar e tempo de construir; 

Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar: 
tempo de chorar e tempo de dançar; 

tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las; 
tempo de abraçar e tempo de afastar; 

Há tempo de procurar e tempo de perder; 
tempo de economizar e tempo de desperdiçar; 

tempo de rasgar e tempo de remendar; 
tempo de ficar calado e tempo de falar. 

Há tempo de amar e tempo de odiar 
tempo de guerra e tempo de paz.”

Salomão
 Bíblia Sagrada. Eclesiastes 3:1-8.

Aos amigos que retornaram à Pátria Espiritual
Saudosos, nos lembramos de várias pessoas que dedicaram seus 

melhores esforços para a instalação, êxito e consagração do GEEDEM... 
Mas será que nos lembramos de todas essas pessoas? Lógico que 

não! Além de serem muitas, tentar listá-las, nome a nome, seria uma 
ação de risco elevado que se revelará como uma injustiça pela  nossa 
incapacidade natural de nos lembrar de todas elas. Isso, explica-se, 
em razão de o GEEDEM (fundado em 21/04/1976) já existir a 40 anos 
e nesse período ocorrem muitas mudanças. Portanto, estará sempre 
presente a possibilidade de existirem pessoas com extensa folha de 
serviços prestados que acabarão esquecidas. 

Assim, julgamos melhor homenagear a todas essas valorosas 
pessoas – entre as quais, muitas que não chegamos a conhecer e 
outras que, mesmo conhecendo, seus nomes podem não nos ocorrer 
de momento – concentramos nossa pequena homenagem na pessoa do 
nosso querido e inesquecível amigo José Gomes da Silva, o “amigão” 
de todos nós, um tarefeiro exemplo e reconhecidamente um incondi-
cional estimulador do IDEM, recentemente convocado para prestar seus 
serviços na dimensão posterior. 

Excertos da entrevista concedida no IDEM Nº 171 (Março 2005: 
disponível no site do GEEDEM). Nos permitimos sugerir sua leitura 
completa, através do que, será fácil conhecer o pensamento do nosso 
amigo Sr. José Gomes da Silva).

Declara-se um homem realizado, mas ainda com muitos desafios 
pela frente. 

Militante da Doutrina Espírita a mais de 40 anos (atenção: palavras 
de março 2005), dos quais 22 no GEEDEM.  

Freqüentou a FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
durante anos, onde fez parte dos seus estudos doutrinários (Educação 
Mediúnica e parte do curso de Aprendizes do Evangelho), vindo a apri-
morá-los no Grupo de Estudos Espírita Dr. Eduardo Monteiro. 

“Gostaríamos de deixar bem claro que não nos cabe nenhuma mo-
tivação que não a de apenas servir”. Assim, nas ultimas quatro diretorias 

do GEEDEM ocupamos o cargo de Diretor Vice Presidente e, na ASIMD 
no mesmo período, ocupamos a função de Presidente do Conselho 
Deliberativo. Nossas atividades, como participante da Diretoria, sempre 
estiveram mais relacionadas com a parte doutrinaria, criando-se o 
Colegiado de Médiuns, o Grupo Enxugando Lagrimas (Treinamento de 
Psicografia), relacionamento com a FEESP através das reuniões do 4º. 
(Quarto) domingo do mês, promovidas pela Diretoria Federativa e par-
ticipamos por um longo período no cargo de Conselheiro, do Conselho 
Regional Espírita de São Bernardo do Campo, da FEESP. 

Caro amigo José Gomes, concentramos em você os nossos desejos 
para que todos os amigos, colegas e conhecidos estejam bem, onde 
estiverem.

Família eduardiana

Àqueles que não mais atuam no GEEDEM
Em suas retrospectivas, àqueles amigos que chegaram antes e que 

por isso mesmo frequentam o Grupo de Estudos Espírita Dr. Eduardo 
Monteiro – GEEDEM,  há mais tempo, deparam-se com “ausências” de 
pessoas muito queridas e com registros importantes para a formação, 
organização e continuidade da Casa, ASIMD, IDEM e de todos os 
interesses que encampam, assim como de todos os seus frequen-
tadores, indistintamente.

Essas pessoas, por uma série de determinantes, interesses, 
objetivos e/ou assemelhados das mais variadas ordens, menores ou 
maiores, não importa, levaram seus préstimos a outras casas, a outros 
esforços, onde se dedicam com igual determinação.   

Algumas dessas pessoas, amigas e amigos muito queridos, 
outras sequer conhecemos, assim como algumas com as quais 
nem tivemos oportunidade de conhecer, de nos relacionarmos. Isso 
é absolutamente normal e temos mais é que respeitar e considerar 
que cada caso desses é, genuinamente, uma particularidade, uma 
história de vida e, como tal, são situações que podem ser vistas de 
várias formas mas, qualquer que seja a forma contemplada para essa 
análise, deve prevalecer o respeito nessas prospecções, sempre 
realizadas através do coração, em enlaces de respeito, amizade, 
ternura e compreensão, tendo sempre a máxima que se observa no 
histórico  das pessoas que lidam com essa realidade, basta ver que, 
historicamente, todos que se uniram em nome do Transcendente  – 
de todas as matizes religiosas – estão recheados de exemplos como 
esses, onde pessoas dedicadas, com excelentes folhas de trabalhos 
prestados, são convocadas das mais variadas formas, nem sempre de 
fácil compreensão,  para levarem seus préstimos a outros esforços, 
a outras pessoas, a outros grupos... Ao que se vê e se percebe esse 
é um dos caminhos e muito utilizado.  

Pretender nominar as pessoas que compõe esse “movimento de 
transferência” é tarefa destinada ao fracasso, pela sua imensidão. É 
claro que nos lembramos de uma ou de outra, mas impossível nos 
lembrarmos de todas e esse fator pode e deve ser considerado dentro 
do campo da normalidade.

Então, fica a sugestão do IDEM: se você conhece alguém que 
se enquadre ou que possa se enquadrar nessa situação, direta 
ou indiretamente, passe por cima das pequenas convenções 
sociais que, no caso, só atrapalham e assuma você mesmo essa 
responsabilidade.  

Traga de volta essa pessoa (Este assunto foi discutido pela Dire-
toria da Casa e também pelo Conselho Deliberativo e a aprovação foi 
unânime). Você também é responsável. Faça a sua parte.



5IDEM: um caminho para se conhecer parte da história do GEEDEM.

A atual Presidente do GEEDEM é uma das pessoas que mais 
tempo permaneceu na sua administração: dois mandatos como 
Vice Presidente e mais dois como Presidente. São 12 anos de 
par ticipação ininterrupta, ativa, intensa. Sem dúvida um fato digno 
de admiração e respeito que – sem prejuízo para outras pessoas 
que sabidamente emprestam seus esforços a Casa e a Doutrina 
– merece registro.

Para aqueles que lhes são próximos ou para os que dela se 
aproximam, fácil perceber que se trata de uma pessoa realizada 
que, numa atitude muito própria daqueles que alcançaram deter-
minadas realidades da vida, continua aceitando novos encargos 
e novos desafios desses com os quais a vida moderna parece 
brincar com todos nós.

Participa da Doutrina Espírita há muitos anos e do GEEDEM há 
26 anos.

Prossegue a Sra. Presidente: A Presidência de uma Casa Es-
pírita exige bastante dedicação. Cuidamos da par te f ísica, da 
administração e das pessoas. A Casa tem que ter condições 
físicas para que as tarefas espirituais possam ser realizadas. Quem 
chega a Casa pela primeira vez, não tem idéia das dificuldades para 
se formar tarefeiros e mantê-los  firmes nas tarefas.

Somado a isso, temos também a Assistência Social no bairro do  
Batistini, que exige muito envolvimento da Diretoria.

Durante esse tempo que estive na Presidência da Casa, dividi 
tarefas com os membros da Diretoria e com os Depar tamentos 
criados para que todos participassem das melhorias. Demos ênfase 
ao Depar tamento de Ensino, porque  a formação e orientação do 
tarefeiro é de vital impor tância. Melhoramos bastante a comuni-
cação interna e externa, utilizando as ferramentas modernas como 
email, facebook, etc...

Os avisos, são veiculados na tribuna, no Datashow e na Tv. Temos 
ainda um quadro luminoso na recepção. Muitas modificações foram 
feitas, mas outras ainda estão por vir.  A expectativa é que a Casa 
melhore sempre e cumpra seu papel que é a “Educação Espiritual”, 
indicando a todos o caminho do perdão, amor e caridade. Portanto, a 
melhoria moral de cada um. 

A situação econômica do Geedem é estável, mas exige bastante 
trabalho e atenção. Temos algum dinheiro aplicado que nos dá 
supor te nos meses de menor arrecadação. O mais impor tante é 
que boa par te da arrecadação vem da lanchonete, brechó e livraria. 
Arrecadamos também com o dia do talento e ar tesanato, que é uma 
fonte extra de recursos. Não podemos nos esquecer dos eventos, 
rifas e colaboradores fixos e ocasionais que completam nosso 
caixa. Toda a nossa contabilidade está a disposição  daqueles 
contribuintes que queiram verificar.

No momento temos algumas preocupações e metas a cumprir. 
A primeira é com a melhoria das tarefas, com o comprometimento 
dos tarefeiros. Pretendemos, para isso implantar reciclagens para 
todas as tarefas.

O nosso espaço físico também causa preocupação, porque em 
alguns dias, como por exemplo, o sábado, ele se torna insuficiente. 
Como já divulgamos,  estamos em campanha para adquirir sede própria 
para a Assistência Social no Batistini e a construção do segundo andar 
na unidade dois. Vamos dar os primeiros passos, mas o sucessor(a) 
é que dará continuidade.

Recebi o Geedem em situação estável e pretendo entrega-lo em 
situação melhor, mais estável Isso não quer dizer que podemos nos 
acomodar, temos que melhorar sempre. Essa melhora deve ser em 
todos os sentidos (físicos e espirituais).

O grande aprendizado de tudo isso será sempre saber lidar com 
as diferenças. Saber ouvir as pessoas, não julgar e tentar fazer com 
que tudo se harmonize.

Acima da Diretoria, temos o Conselho Executivo, que pode não ser 
o ideal, mas ajuda muito a Diretoria nas decisões.

Acredito que a principal realização foi a mudança de foco da As-
sistência Social, trazendo assim uma estabilidade financeira para a Casa.

Gostaria de deixar registrado aqui, meus agradecimentos aos 
membros do Conselho e Diretoria, pela dedicação, envolvimento e ajuda 
ao longo desse tempo. Agradeço também a cada um dos tarefeiros e 
voluntários dessa grande família, pois sem eles nada seria possível. 
Que eles sintam a importância de cada tarefa e de executá-las com 
dedicação, seriedade e alegria.

Espero poder continuar contribuindo com essa Casa maravilhosa, 
principalmente nas tarefas espirituais.

Obrigada por poder participar da comemoração dos 25 anos do Idem.
Atenciosamente
Lúcia Maria Hojaij Giusti

Lembro-me como se fosse hoje: o Martins apre-
sentou um pequeno projeto para criar um jornalzinho 
de circulação interna, sob uma proposta com dois 
diferenciais:

1) Aproximar as pessoas dos fatos importantes 
que ocorriam na casa e 

2) Criar registros e o hábito de  documentar as principais ocor-
rências.

O próprio nome já me chamou a atenção. Achei-o criativo e bem 
simpático: IDEM – Informativo Dr. Eduardo Monteiro. Gostei bastante.

Sem dúvida, uma realização e tanto que merece cumprimentos. 
Parabenizo seu criador e as pessoas que ajudaram esse veículo a criar 
sua história, registrando a historia do nosso querido GEEDEM.

Marlene

Fiquei impressionada com a ideia inovadora 
apresentada pelo IDEM, a par tir do seu projeto 
de criação, propondo levar notícias atualizadas, 
gratuitas, variadas e de qualidade às pessoas in-
teressada e, ao mesmo tempo, criando registros.  
O IDEM faz parte da história do Grupo de Estudos 
Dr. Eduardo Monteiro.

Um jornal que faz jus aos seu nome (IDEM que 
quer dizer igualdade), posto cumprir muito bem os objetivos para os 
quais foi criado, mantendo-se fiel a eles.

Meus parabéns
Maura

Acompanho o IDEM desde o seu lançamento. Do 
início tímido e acanhado em preto e branco.

Sempre disciplinado, claro e firme em suas 
posições, conseguiu se transformar num jornal 
eletrônico de muitas e belas cores e com boa 
aparência.

Aguardo sempre com expectativa cada edição, não só pela forma, 
mas principalmente pelo conteúdo que oferece leitura agradável, inde-
pendente e diversificada.

Eduardo Mees
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É notório como a historia de vida de Leila Perroni de Lima, ou 
simplesmente “Dona” Leila, se entrelaça em vários momentos e cir-
cunstâncias com a história do Grupo de Estudos Espírita Dr. Eduardo 
Monteiro – do qual é uma das fundadoras, várias vezes sua Presidente 
e/ou Diretora – e com a própria história do Movimento Espírita de São 
Bernardo do Campo, onde essa senhora se mantém ativa há 44 anos.

Hoje, aos 71 anos, está à frente de outra Casa Espírita, que 
também com muitas lutas e esforços variados, conseguiu instalar 
à rua Copacabana, 75, sob o nome de “Grupo Meimei”, onde vem 
se empenhando incondicionalmente com os seus préstimos sempre 
gratuitos à população que ali comparece em busca de respostas, 
quer para os grandes questionamentos de suas almas, quer para 
atendimento às suas necessidades físicas primárias.

Contudo, a participação decisiva de Leila na criação de duas casas 
espíritas, embora grandes feitos, podem ser considerados como peque-
nas coisas dentro da contribuição geral que ela vem acumulando com 
os seus esforços de promover o correto entendimento dos conteúdos 
do Evangelho do Cristo junto às pessoas, através do Espiritismo que, 
a rigor, representa o renascimento do cristianismo original.  

Idem: Há 25 anos, ao receber o projeto da criação do IDEM a 
Senhora recepcionou muito bem a ideia, mas não respondeu no ato. 
Somente tempos depois, em um debate no GEEDEM, que a senhora 
mediava, foi anunciada a aprovação. Gostaríamos de saber por que 
precisou transcorrer esse tempo e também o motivo de a aprovação 
ter ocorrido publicamente? 

Leila: Bem, em primeiro lugar não há como se falar sobre alguma 
coisa sem uma contextualização prévia. O GEEDEM foi desejado, 
plasmado, estruturado e inicialmente administrado apenas por mulhe-
res: “A realização dos sonhos de cada uma de nós e de nós todas em 
conjunto”.  Tanto que, quando diante de realidades exitosas como, por 
exemplo, quando inauguramos a nova sede, nos sentimos em êxtase. 
Foram momentos numinosos, desses que nunca se apagam.

Como pertenço àquela classe de pessoas que entende ser mais van-
tajosa e mais propicias ao êxito as associações compostas por homens  
e por mulheres, estávamos – tanto eu quanto minhas companheiras 
– notando que os homens até então ausentes, estavam começando a 
chegar, mas ainda aos poucos e com uma certa precaução. Naquele 
momento em que li o projeto, percebi uma resposta dual às nossas 
expectativas: 

a) Embora não tivesse dito – para não criar expectativas e/ou 
afins – sempre me ressenti de um organismo que fizesse registros 
outros que não as atas formais ou as fotografias muito comuns nos 
nossos eventos, para deixar indicações, pistas etc., àqueles que nos 
sucedessem.

b) Finalmente surgiu uma proposta totalmente diferente ao que 
estávamos acostumadas – tínhamos o “Monteirinho”, que era feito 
com muito carinho, mas o projeto que me foi apresentado era bem 
criativo, bastante amplo, robusto, oportuno e absolutamente dentro das 
necessidades, já a partir do nome: registrar fatos etc e, sobretudo, de 
iniciativa de um homem, fato esse, como dito, do qual nos ressentíamos.   

Confesso que me animei muito e poderia tê-lo aprovado naquele 
momento, mas preferi me recolher e ponderar um pouco mais, inclusive 
consultar os mentores da Casa, assim como o meu próprio mentor.

Agora, como são sabidamente conhecidas as dificuldades de cria-
ção e implantação de um jornal, entendi que o melhor seria a notícia ser 
dada em uma reunião do porte daquela, onde muitas pessoas ficariam 
sabendo ao mesmo tempo e elas se transformariam em elementos 
reprodutores da noticia, quando necessário. Lembro-me bem, o salão 
Eduardo Monteiro, o maior do GEEDEM, estava bem lotado, inclusive 
com pessoas em pé ladeando toda a sua extensão. Lembro-me também 

do rosto das pessoas ao ouvirem sobre 
essa aprovação, principalmente do seu 
proponente que até me pareceu meio 
incrédulo e insistiu na confirmação – e 
isso foi muito bom, posto que todos 
ouviram a aprovação e sua confirma-
ção – esse encontro eu manterei com 
gratidão em meu coração, como sendo 
a data de um ato muito importante para 
a vida do GEEDEM. 

Idem: No histórico do jornalzinho 
IDEM consta que a senhora sempre foi 
muito solicita para com as suas necessidades e que, inclusive, sempre 
o apoiou decisivamente em todos os momentos... 

Leila: Creio que isso seja mesmo verdade. Pois eu me reconheço 
como sempre disposta a apoiar todas as iniciativas e trabalhos neces-
sários ao bom andamento de um Centro Espírita. Acredito que sei muito 
bem o quanto é difícil a manutenção de um jornalzinho em uma dessas 
casas. Grosso modo, pelo que leio e ouço, a situação transcorre mais 
ou mesmo dentro do seguinte: se não tem um jornalzinho precisa ter, 
se tem, sempre vai aparecer alguém que entende que não precisava 
ter. Se não é bem feito o pessoal se ressente e reclama. Se bem feito, 
ouve-se coisas do tipo “para que tanto?”. Se sai religiosamente e não 
falha o que se ouve é “também, não é nada mais do que a obrigação”. 
Se ocorrerem falhas e às vezes atraso “é não tem jeito mesmo”. Também 
por isso sempre me vi propensa a apoiar esses esforços de colocar as 
informações ao alcance de todos e criar registros. Infelizmente, a grande 
verdade é que, tanto a participação quanto a leitura de parte das pessoas 
no geral, tendem a ficar mais no campo dos muitos desejos e não atingem 
o nível mínimo de expectativa das diretorias das casas espíritas.

Idem: Como a senhora se sente ao ser entrevistada pelo IDEM 
“jornalzinho” que a senhora não só aprovou a sua criação, como o 
ajudou em boa parte desses 25 anos?

Leila: Na verdade me sinto muito bem, muito à vontade e, sobre-
tudo, muito gratificada, posto que antes de conversarmos me atualizei 
sobre o nosso querido IDEM. Em 25 anos de existência ele não deixou 
de ser editado em um único número. Consegue manter-se atualizado. 
Lembro-me de quando era de emissão simples, em computador que 
não acentuava as palavras, depois passou a ser em uma gráfica e 
agora se transformou em eletrônico. Li alguns números e percebi o 
quanto ele progrediu e também por isso fico muito satisfeita e me 
permito cumprimentar o seu responsável, pessoa que vi nascer para 
o Espiritismo em nossa Casa e que chegou ao Eduardo Monteiro logo 
após inaugurarmos as novas instalações.

Idem: Reservamos um espaço para suas conclusões e, esteja à 
vontade para suas palavras finais, considerando que o IDEM é portador 
oficial de um convite especial do Conselho Executivo e da sua Diretoria,   
para nos visitar, posto considerarmos bem gratificante recepcioná-la 
no GEEDEM. 

Leila: Obrigado (pausa)... Então, aproveitando esses gestos tão 
simpáticos, quero primeiramente agradecer a deferência pela oportu-
nidade da Entrevista que me fez recordar momentos ímpares e muito 
felizes de minha vida e me sinto igualmente sensibilizada pelo convite 
tão gentil que o IDEM acabou de me retransmitir. Saibam todos que 
gostei bastante de ambos os gestos. Estou feliz e grata. 

Aproveito então a oportunidade para cumprimentar a grande família 
eduardiana, com os meus melhores votos de sucesso a todos. Que 
Jesus nos abençoe a todos nós, com as suas melhores benções de 
fraternidade, saúde e paz!

Leila
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Recentemente recebi uma proposta absolutamente dentro da nor-
malidade,  em tudo semelhante as demais que se apresentam no dia a 
dia da presidência de uma Casa Espírita. Gostei bastante, tanto que a 
aprovei no ato, com imensa alegria: fazer uma edição especial – tanto 
eletrônica como em papel – para marcar o aniversário de 25 anos do 
IDEM. Isso é que se pode dizer “Tudo de bom!”

Gente, eu só não sabia o que essa atitude iria promover em mim. 
Ao chegar em casa, após finalizar os últimos trabalhos, passei a re-
visar o dia – como faço normalmente – e, somente ai é que comecei 
a perceber a quantidade de conteúdos “saudosistas” contidos nessa 
proposta que aprovei. Num desses “milagres” que só a lembrança 
é capaz de promover, me vi numa miríade de pensamentos que se 
sucediam numa velocidade espantosa trazendo acertos e erros que 
desfilaram em intrigantes alterações – acertos que continuam acertos, 
acertos que se transformaram em erros, alguns voltaram a ser acertos 
novamente e outros acertos que continuam a “saga”: ora acerto, ora 
erro, e as coisas vão continuando...

Num misto de surpresa, perplexidade e saudosismo, recordei-me 
de quantas coisas aconteceram em minha vida nesse período. Também 
com o nosso querido GEEDEM não foi diferente, assim como com os 
frequentadores. Quantas crianças que hoje apreendem o Evangelho de 
Jesus em nossa Casa, cujos pais ainda não eram nascidos quando o 
IDEM foi criado.

Certamente nada de novo nessas palavras, nessa introspecção, ape-
nas o ritmo natural da vida. Mas, não me passou despercebido o quanto 
é importante a qualidade das lembranças daquilo que construímos e, 
sem dúvida, motivo das tantas e tantas recomendações que recebemos 
dos muitos amigos espirituais pois, sabidamente, as lembranças vêm 
e os pensamentos correm soltos. Por isso, importante a construção 
de realidades que possam ser futuramente nossas boas lembranças. 

Lúcia

IDEM: pode crescer muito. Só precisa do seu apoio.

IDEM: uma ocorrência inusitada mas profundamente agradável
Há cerca de uns 20 anos recebi uma carta que me causou vários 

tipos de indagações, as quais, não obstante, permaneceram insolúveis 
por longo tempo, algo em torno de uns 10 anos:

1) Foi utilizado o endereço do GEEDEM e não o meu.
2) A carta, escrita em português corrente, palavras simpáticas, 

elogiava o IDEM e as idéias estavam bem expostas, porém em papel 
não próprio, desses que utilizamos para fazer pacotes e procedia da 
cidade de Havana (Cuba).

3) Os argumentos expunham uma situação de muita dificuldade 
daquele país, da sua população e também do signatário – classifiquei 
essa iniciativa como comprovação da luta de uma pessoa disposta 
a enfrentar a situação e que não se entregara e nem se entregaria às 
dificuldades que estava enfrentando. Essa carta era sim parte dessa 
luta que informava o seu interesse pela Doutrina Espírita. Solicitava o 
envio de livros para que pudesse ler, estudar, compartilhar, posto que as 
dificuldades eram tantas a ponto de não existirem livros desse gênero à 
venda e os poucos que eram encontrados, tinham preço tão elevados 
que não havia como comprá-los sem comprometer o atendimento às 
outras necessidades.  

Indignado com o fato de receber essa carta e por ter concluído que 
seu autor tivesse potencializado as dificuldades sobre as quais falou, 
decidi aguardar uma segunda manifestação e, ao mesmo tempo, tentar 
entender como uma pessoa, em país distante, obteve o meu nome e 
endereço e dados tão precisos.  

Como não obtive resposta a nenhuma dessas questões, sequer 
um pequeno aceno, a ocorrência foi perdendo importância até passar, 
automaticamente, para o “arquivo morto”.

O tempo passou, acredito que em torno de uns deis anos, e numa 
bela tarde de sábado, após as atividades no GEEDEM, fui visitar 
um senhor – posteriormente nos tornamos amigos – espírita, bem 
esclarecido, ativo e comprometido com a Doutrina, diretor de uma 
Casa Espírita em São Bernardo, e que, por demandas profissionais, 
fazia viagens internacionais.  Notei sobre a sua mesa de trabalho um 
número do IDEM. Surpreso e muito satisfeito, começamos conversar 
a respeito. Fui então informado que esse senhor recebia regularmente 
o IDEM, através de um frequentador da nossa Casa, assim como 
outros jornais espíritas. Ela tinha por hábito deixar nos hotéis onde 
se hospedava livros, ar tigos, jornais espíritas etc.. – entendendo 
ser uma forma possível de expansão da mensagem espírita – diante 
dessa informação o “Tico e o Teco” imediatamente fizeram “ligação 
direta” e perguntaram “Isso vale também para Havana?”. Surpreso 
ouvi “Principalmente para Havana” e continuou falando a respeito de 
tal forma que suas palavras diziam exatamente o que o autor da carta 
narrara. Por uma particularidade qualquer, ele se lembrava bem de 
ter deixado números do IDEM no hotel onde se hospedou em sua, até 
então, última estada em Havana. Confesso que esse “episódio” (que 
agora divido) me trouxe muita alegria e não me lembro de ter falado 
desse assunto anteriormente. 

Etalivio Martins

Nota: 
Como não consegui localizar essa carta, a comprovação fica por 

conta desse amigo aqui referido. Consultado, lembrou-se do ocorrido, 
concordou com a presente divulgação e se colocou à disposição: 
Roberto Tonobohn  (11 98303-5543).

“Isso mesmo Martins, só acrescentaria que os livros foram reunidos 
e levados à Havana por uma aeromoça da Cubana de Aviacion, que 
veio buscá-los em minha casa”.

O GEEDEM – que está completando 40 anos 
de atividades – o convida para se associar e 
ajudá-lo a ampliar as suas atividades e os seus 
campos de interesse.

Para se associar é bastante simples:
- Unidade I: As pessoas que atendem na 

livraria, assim como na entrada (da Unidade I: 
que normalmente anotam as fichas de passes e dão informações) e 

- Unidade II: As pessoas que normalmente recepcionam na entrada 
da casa e as que atendem no balcão.

Procure-as, todas elas estão plenamente aptas a prestar os es-
clarecimentos necessários. 

 Por favor, não se omita, nem postergue essa decisão que para nós 
é tão importante. 

Encontra-se disponível em nossa secretaria um material prepa-
rado especialmente para você, nosso amigo leitor e admirador, o CD 
“Especial IDEM - 25 Anos” com todos os números editados do IDEM, 
note bem, uma oportunidade única; todos os números digitalizados e 
gravados em formato PDF, que permite rápida pesquisa de assuntos. 
Adquirindo este CD por um preço simbólico ainda estará colaborando 
com as atividades sociais da casa. Atenção: em quantidade limitada!
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Agindo em conjunto com outras entidades, o IDEM conseguiu 
significativos resultados:

1) A concessão do título de “Cidadão Sambernardense” ao senhor 
Divaldo Pereira Franco, notável tribuno espírita com extraordinários 
serviços na seara do Cristo.

PMSBCAMPO – PORTARIA 1613, DE 17 de abril de 1997 e realizada 
em de junho de 1997 em uma solenidade tão concorrida que o salão 
principal de eventos da Associação dos Funcionários Públicos de São 
Bernardo não comportou, precisando distribuir pessoas por outras 
áreas, assistidas por telões.

2) Estabelecimento do “dia de Allan Kardec” em São Bernardo do 
Campo, sob o patrocínio do Vereador Amedeo Giusti. 

PMSBCAMPO – PORTARIA 1636, DE 28 de agosto  de 1997. 
Publicada no sistema Leis Municipais em 18 de julho de 2012.
 
Reconhecimento/Homenagem da Câmara Municipal pró IDEM
IDEM recebe significativa homenagem da Câmara Municipal de São 

Bernardo de Campo, por iniciativa do Vereador Amedeo Giusti.
”CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Praça 

Samuel Sabatini, 50 Palácio ‘João Ramalho’”- Paço Municipal CEP 
09750-700 – São Bernardo do Campo – SP Tel (011) 4331-4200 – Fax 
(011) 4125-5634

www.camarasbc.sp.gov.br.vereadores.htm
participe@camarasbc.sp.gov.br
pres.tavares@camarasbcsp.gov.br
Ofício nº P-793-00 = P.G. nº 5192/00
Assunto: Encaminha Requerimento Palácio “JOÃO RAMALHO – em 

24 de agosto de 2000.
 Prezado Senhor Cumpre-nos passar às mãos de Vossa Senhoria, 

a inclusa cópia autêntica do Requerimento nº 1320/00 – Protocolo 
Geral nº 5192/00, de autoria do Edil Dr. Amedeo Giusti e subscrito por 
outros Srs. Vereadores, com assento nesta Casa de Leis, aprovado pelo 
Plenário desta Edilidade durante a realização da 30a Sessão Ordinária, 
levada a efeito no dia 23 de agosto de 2000. Limitados ao assunto, 
subscrevemo-nos com elevados protestos de estima e consideração. 
Atenciosamente  JOSÉ WALTER TAVARES Presidente.

Ilmº Sr. ETALIVIO MARTINS DD. Responsável pela Editoração do 
Informativo Dr. Eduardo Monteiro – IDEM Rua vera Cruz, 386/397 – 
Jardim Hollywood 

09732-040 – SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

Transcrição do anexo ao ofício referido ao lado.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Praça 
Samuel Sabatini, 50 Palácio “João Ramalho”- Paço Municipal CEP 
09750-700 – São Bernardo do Campo – SP Tel (011) 4331-4200 – Fax 
(011) 4125-5634 - http://www.camarasbc.sp.gov.br.vereadores.htm 
participe@camarasbc.sp.gov.br – 

 “REQUEREMOS à Presidência, ouvido o Plenário, nos termos 
regimentais, seja consignado em Ata dos trabalhos da presente ses-
são moção de congratulações com o IDEM – informativo Dr. Eduardo 
Monteiro, pela excelência do artigo assinado pelo Grupo de Estudos 
Espírita Dr. Eduardo Monteiro, tornado público na edição nº 114, de 
agosto de 2000, intitulado: ‘Homenagem a São Bernardo do Campo – 
20.08.1553 a 20.08.2000 – 447 anos- Pequena Síntese Histórica”, para 
homenagear os fundadores e a todos os moradores de São Bernardo 
do Campo, cujo teor acompanha a presente moção. 

O brilhante trabalho foi fundamentado em minuciosa e bem 
elaborada pesquisa, com precisão de datas e nomes, descrevendo 
em linguagem simples e saudável, a fundação, o crescimento e o 
desenvolvimento histórico da nossa querida cidade, justificando 
plenamente o lema do brasão de armas de São Bernardo do Campo: 
“PAULISTARUM TERRA MATER”.

O IDEM – INFORMATIVO DR. EDUARDO MONTEIRO, de distribuição 
gratuita, atinge centenas de lares do município. Foi fundado em março 
de 1991, pelo Grupo de Estudos Espírita Dr. Eduardo Monteiro, insti-
tuição benemérita que há mais de 24 anos presta relevantes serviços 
à comunidade carente de São Bernardo Campo. 

O IDEM, desde então, tem brindado seus leitores com interessantes 
matérias que abordam importantes e variados assuntos, como filosofia, 
ciência, religião, educação, comportamento, meio ambiente e utilidade 
em geral.

A manifestação de civismo desse abnegado grupo de pessoas 
merece o respeito e a homenagem deste Legislativo Municipal. Que 
seja dado ciência do teor do presente requerimento ao Conselho 
do IDEM – INFORMATIVO DR. EDUARDO MONTEIRO, ATRAVÉS DO 
Sr. Etalivio Mar tins, responsável pela editoração, com endereço 
à Rua Vera Cruz, 386/397, Jardim Hollywood, São Bernardo do 
Campo – CEP. 09732- 040. 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2000. (aa) Dr. AMEDEO GIUSTI 
Admir Ferro Ary de Oliveira Otávio Manente Hiroyuki Minami José 
Walter Tavares José Tudo Azul Ginez Ramble Aprovado pelo Plenário, 
nos termos regimentais, em 23 de agosto de 2000. (a) José Walter 
Tavares – Presidente. Secretaria da Câmara Municipal de São Bernardo 
do Campo, em 24 de agosto de 2000. Eu, (assinado), Felipe Valério 
Neto, Supervisor de Serviço Legislativo, transcrevi este fielmente do 
original; e Eu (assinado) Ana Rosa Accennato Notte, Chefe da Seção 
de Expediente Administrativo, revisei e assino.

O IDEM reconhece e lamenta não estar se desenvolvendo e 
crescendo como gostaria. Contudo, entende que isso ocorre por 
estar contido nos seus escassos recursos humanos, que o impedem 
de se desenvolver e de crescer. Para conseguir esse objetivo precisa 
de algumas pessoas. Se você tiver vontade de participar desse 
esforço, por favor, procure a Sra. Lúcia – Presidente GEEDEM.  


