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OUÇA O ENCONTRO

Nossa reflexão hoje está direcionada a relação de Maria de 

Nazaré com Jesus. Refletimos sobre o parto e a fuga para o Egito. 

Sobre ser uma mãe adolescente de uma criança especial e, com 

base no texto de segue, como deveria ser o dia a dia com um filho 

que é a luz do mundo. Vejamos esse trecho do livro Boa Nova que 

narra a intimidade do lar de José e de Maria a partir das reflexões 

da mãe de Jesus.

? Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional 

de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as 

criaturas. Frequentemente, ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a 

sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e 

tristes. Viandantes misérrimos vinham a sua casa modesta louvar o 

filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do Céu. Com que 



enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à 

carpintaria de José!... Lembrava-se bem de que, um dia, a divina criança guiara a casa 

dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Mizhep. E era de 

ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, 

como se fossem seus irmãos. Muitas vezes, comentara a excelência daquela virtude 

santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho.

Precisamos trazer para nossa realidade, para nosso corações, as imagens aqui 

evocadas.

Maria tem um filho que frequentemente está com as pessoas tristes e 

desamparadas e, consequentemente, ela estava envolvida com essas pessoas por 

indicação de Jesus.

Constantemente, Jesus apresenta a Maria hóspedes inesperados, o que significa 

visita estranha em casa carente de alimento, banho, cuidados e atenção.

Dentre estes hóspedes que Jesus levava, às vezes, havia marginais conhecidos e 

perigosos.

A preocupação de Maria era apenas sobre o futuro do filhinho. Não com trabalha 

extra que ele trazia para ela nem com as situações desconfortáveis que ele gerava. 

Maria aceitou diariamente as propostas de Jesus, aceitou viver com a Luz.

Como você reagiria se Jesus agisse assim com você?

O En con t r o de M ar i a e 
El i sabeth , Car l  H einr ich 
Bloch, 1866.
 

Pintura realizada sob a orientação de Francisco Xavier a partir de uma 
imagem espiritual.



Sabemos que por conta das crenças medievais a questão da virgindade de Maria ocupou 
um lugar de polêmicas e discussões que tiveram como única utilidade provar nossa 
ignorância sobre o Evangelho e sobre a tradição do Antigo Testamento. Nos entristece 
que, ainda no século XXI, espíritas, se dediquem a opinar sobre tais crenças simplesmente 
baseados no ?eu acho?que facilmente transforma-se em em ?eu sei?.

Não vamos aqui apresentar argumentos complexos, mas apenas indicar um caminho da 
reflexão fundamentado na pesquisa do que é relevante para entendermos esse tema: a 
tradição e a língua hebraica.

No Dictionary of Biblical Imagery há um esclarecimento essencial.

"A idéia de virgindade, referindo-se geralmente a qualquer jovem pessoa não casada e 
especificamente para quem ainda não relações sexuais experientes, é comumente usado 
em ambos sentido literal e metafórico na Escritura."

Os autores nesse livro dão como exemplo essa passagem de Jeremias 31:4,

Eu te edificarei e serás edificada

Oh virgem Israel!

Esta é a primeira ideia a ser entendida. Virgindade é usada na Bíblias em sentido físico e 
metafórico. A segunda ideia é ainda mais importante, trata da língua bíblica e de sua 
aplicação em o Novo Testamento.

A tradição do povo Hebreu fala repetidamente da vinda do Messias. Isso é 
importantíssimo que entendamos. Os apóstolos estão entre os primeiros que 
reconheceram que Jesus era o Messias prometido por Deus. O que fizeram eles após a 
crucificação de Jesus? Preocuparam-se em avisar aos judeus que o Messias já havia sido 
enviado por Deus e que fora crucificado. O argumento ligado a tradição deste povo de que 
Jesus era o Messias se baseada em mostrar que o Mestre cumprira tudo o que fora 
anunciado pelos profetas. Sem entender esse fato, você não entenderá muito do que está 
escrito no Evangelho.

Dentre os profetas, o que mais se destacou ao falar sobre o Messias foi Isaías. Por isso, a 
atenção dos apóstolos em mostrar que Jesus cumpria o que Isaías anunciara cerca de 700 
anos antes do nascimento de Jesus. Ao anunciar a vinda do Messias afirma Isaías (7:14) 
"Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que um a virgem  conceberá, e dará à 
luz um filho, e será o seu nome Emanuel."

VIRGINDADE 



Aqui está a chave da questão: em Hebraico existem duas palavras - Almah e betulah - 
que foram traduzidas para o grego antigo por - parthenon - que foi traduzido por 
virgem.A primeira significa jovem capaz de conceber, de engravidar. Quer dizer, uma 
pessoa do sexo feminino capaz de engravidar, independente de ter tido ou não relação 
sexual.O segundo termo - betulah - significa virgem, alguém que nunca teve relação 
sexual. Que termo usa Isaías ao anunciar o Messias? Almah! Quer dizer, a tradução 
adequada é ?  eis que um a jovem  conceberá?  Como sabemos, Maria era muito jovem. 
Essas informações constam no Theological Dictionary of the NewTestament e no

An Introduction to the Hebrew Bible: A Thematic Approach.

Quanta discussão, ofensas e interpretações absurdas por causa de uma tradução e, 
principalmente, de nossa inferioridade moral, intelecto-moral.

Nasci m en to de 
Jesus, Del  Parson .



Rom a e o Evangelho

Um grupo de sacerdotes que alta qualificação intelectual e dos altos cargos da igreja 

católica reuniram-se em Lérida com todas a descrição possível para estuar, 

experimentar e provar que a Doutrina Espírita nada mais era do que um amontoado 

de superstições e tolices. O que este grupo, reunido no interior da Espanha, por volta 

de 1870, não esperava era receber emassem elevadíssimas do mais Alto. O que 

ninguém esperava era que eles se convertessem ao Espiritismo e publicassem um 

livro com estas mensagens?

Eurípedes Barsanulfo, no interior de Minas Gerais, orientado por Bezerra de Menezes, 

escreva no receituário mediúnico a indicação de leitura do livro Roma e o Evangelho 

para muito de seus enfermos. O mais interessante é observar a ligação profunda do 

médico dos pobres com Maria de Nazaré e de Eurípedes Barsanulfo que fundou o 

primeiro colégio espírita do mundo - Colégio Allan Kardec - por orientação de Maria 

de Nazaré.

A fonte mediúnica mais precisa que temos para conhecer a psicologia deste espírito 

são as mensagens de Maria de Nazaré no livro Roma e o Evangelho. Segue a 

mensagem de Maria de Nazaré destinada aos sacerdotes católicos reunidos em Lérida 

para estudar o Espiritismo. O dia era 23 do mês de agosto de 1893. A reflexão é 

elevada, poderosa e intensa.

" Hora est jam nos de somno surgere. Já é tempo de a Humanidade reconhecer-se - já 

é tempo de, obediente às inspirações que baixam das esferas etéreas, acompanhando 

sua própria e espontânea atividade, sair de sua obcecação, da escravidão de seus 

erros, para empreender e seguir, compasso firme, sem vacilações e sem 

prevaricações, o caminho que conduz à terra prometida; - já é tempo de abrir-se à 

verdade nas inteligências e de reinarem nos corações a caridade e a humildade; - já é 

tempo de a semente, plantada nas consciências pelo Filho do homem, produzir fruto 

abundantíssimo de vida - e de todas as seitas religiosas, depurando-se de tudo o que 



é obra e mandamento do homem, e conservando o que é permanente e eterno, 

convergirem, unirem-se e identificarem-se em Deus e no Evangelho, para constituírem a 

Igreja universal - o verdadeiro Catolicismo cristão.

Vós, os que por fanatismo, por ignorância ou por orgulho, vos julgais ministros, 

sacerdotes e representantes de Deus, e depositários de suas verdades e poder, só 

porque outros homens vos têm posto suas mãos, talvez impuras e manchadas, e 

pronunciado, sobre a vossa cabeça, uma fórmula vã e ineficaz, vinde - vinde aqui, irmãos 

meus, filhos meus, vinde, pois que todos cabem na misericórdia do Pai; vinde e dizei-me: 

Que sois? Quem sois? Haveis penetrado, com vista imparcial e investigadora, em vossos 

corações, nas recônditas dobras da vossa consciência, nos segredos da vossa alma? 

Haveis medido a extensão dos vossos desejos? Haveis sondado vossas fraquezas e 

misérias, e buscando, livres de amor-próprio, o verdadeiro nível de vossas virtudes? 

Haveis olhado e estudado bem? Haveis, sequer, pensado em estudar-vos? Em uma 

palavra, conheceis-vos?

Pois, se não vos conheceis, parai aí, concentrai-vos, filhos meus, e pedi a Deus que vos 

abra os olhos, para que possais ver-vos com cuidado e sem orgulho, porque tendes de 

ser chamados a um juízo de amor, em virtude do qual se vos abre o caminho da 

reparação e o meio de poderdes comparecer limpos a outro juízo - ao juízo em que cada 

um colhe o fruto de suas obras.

Estudai-vos, repito, e dizei-me: Ao encontrar-vos frente a frente com vossos irmãos, os 

outros homens, a quem levianamente condenais, e com vossa consciência, que vos 

recorda o que sois, vos haveis, porventura, julgado superiores e dignos de ser seus 

mestres e os ministros daquele que a todos vê e a todos julga?

Tendes podido duvidar de que, perante Deus, ninguém é mais do que suas obras o 

fazem merecedor?

Vinde e dizei-me: A fé que quereis impor aos demais, prescrevendo e condenando o 

principal atributo das almas, tende-a vós? E os que, dentre vós, a têm, como a 

adquiriram?

Foi por sua iniciativa, por suas virtudes, por seus estudos e esforços, por haverem 

encarado a luz, ou por haverem cerrado os olhos para não vê-la?

Vinde, e dizei-me: Ao consagrar-vos ao sacerdócio, haveis consultado os interesses 

espirituais da Humanidade ou os vossos interesses temporais? Vós o aceitastes como 

um sacrifício ou como um modo de viver e prosperar?

Tendes professado a pobreza que nasce do amor, e a doçura que nasce da humildade, 

ou, pelo contrário, tendes sido ambiciosos e iracundos?

Vinde, e dizei-me: Tendes dado e ensinado a dar a Deus o que é de Deus, e a César o que 

é de César, ou vos haveis prostrado aos pés de César, em desdouro da majestade de 

Deus, e invocado o nome de Deus para combater a César?

Nas contendas, nas guerras contra vossos irmãos, tendes corrido a contê-las e a fazê-las 

menos sanguinolentas com vossa missão apostólica, ou tende-as soprado e 

ensangüentado, abusando da influência que haveis exercido e ainda exerceis, em razão 

do vosso ministério?

Tendes querido, como Jesus, imperar sobre as almas pela caridade, ou dominar na Terra 

pela ignorância?

Vinde, e dizei-me: Depois de tantos séculos em que haveis governado as consciências, 

explicado a moral e dirigido as sociedades, em que estado haveis deixado as sociedades, 

os costumes e as consciências? Ah! o vosso procedimento não é o fruto do Evangelho.

Reconhecei-vos, filhos meus; compadecei-vos de vós mesmos, como eu me compadeço, 

e como amanhã se compadecerá a Humanidade. Amai-vos mais em Deus e menos na 

carne - ainda estais em tempo.

Tendes errado; quem não erra? Tendes cometido faltas; quem terá o direito de vos atirar 

a primeira pedra?

Levantai a bandeira que Jesus desfraldou - e, deixando de ser sacerdotes pelo hábito, 

sede-o pela caridade e pela pregação.

Não duvideis de que é Maria quem vos fala, a mulher ditosa que trouxe em seu ventre o 

celestial Enviado, o Fundador da religião divina, que julgais professar, mas que não 

professais como devíeis.



Não desprezeis esta revelação, nem a condeneis sem meditar. Estudai-a sem ódio, sem 

paixão, sem prevenções de escolas e sem o egoísmo do sectário - e, se depois desse 

proveitoso estudo, para o qual, peço-vos, invocai fervorosamente o auxílio de Deus, vos 

sentirdes dispostos a confessar que este documento, reflexo fiel da verdade evangélica, 

não pode ser obra de um gênio maléfico, de um

Espírito mentiroso, confessai-o, irmãos meus, filhos meus, e aceitai e defendei a nova 

revelação.

Que importa que esta revelação venha derrubar e pulverizar um colosso de dezenove 

séculos, se ao mesmo tempo levanta do pó da ignorância, do erro e do egoísmo, toda a 

Humanidade?

Não rechaceis o Espiritismo - não intenteis combatê-lo com o diabo que se evapora em 

vossas mãos ao calor da nova luz, e desaparece, para ocupar seu verdadeiro lugar, entre 

as recordações mitológicas.

Se vos obstinardes em vossos erros e se vos encastelardes em vossa orgulhosa 

infalibilidade, nem por isso lograreis impedir e deter, por um momento, o que está 

irrevogavelmente decretado. Sereis arrastados pela idéia, e sucumbireis miseravelmente, 

levando convosco, em vossa queda, a compaixão de uns, o desprezo de outros, o ódio 

de muitos, e a severa responsabilidade de vossos atos.

Maria."

Diálogo Mediúnico



Que talvez o coração do Messias tenha buscado o espírito capaz de ser 

mãe dos seres mais degredados para ser a sua mãe. Porque o Cristo não 

é apenas o educador de uma humanidade encarnada, o Cristo é o 

educador de uma humanidade desencarnada que habita desde as 

esferas mais altas aos mundos mais infernais. Quis com esse gesto 

ensinar a todos que a sua mãe é aquele espírito capaz de ser mãe dos 

piores demônios da humanidade, simbolicamente falando.

Por isso, gostaria de destacar que a lição maior desse espírito para nós é 

a sua capacidade de sentir-se mãe zelosa de todos os degredados, de 

todos os enfermos do corpo e da alma, de todos os viciados, de todos os 

perversos, de todos os seres malignos que ela traz ao seu colo generoso 

abençoando com toda a ternura. Essa é a lição, minha amiga, que eu 

aprendi com esse espírito e que busco, no meu dia a dia, desenvolver em 

meu coração nos trabalhos que desenvolvo na legião Maria de Nazaré.

Que atividades hoje o espírito de Maria de Nazaré desenvolve na vida 

espiritual?

Posso citar algumas que participo mais diretamente. Talvez por isso o 

convite generoso do amigo Cairbar Schutel.

Para m im , Mar ia signif ica a grande educadora, m as educadora num  

sent ido m uit o específ ico, educadora espir it ual. Educadora da 

ascensão espir it ual na Ter ra. Eu acompanho há milênios um trabalho 

por demais interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês.

Cabe a esse espírito o gerenciamento da ascensão espiritual daqueles 

que se jogaram nos abismos mais tenebrosos. 

Meus amigos, que Jesus possa nos conceder a alegria de um diálogo 

fraterno e amigo.

A pedido generoso do nosso irmão e amigo Cairbar ficarei hoje 

responsável por responder às vossas questões, por desenvolver esse 

diálogo amigo que eu tanto gostaria que tivesse uma conotação de 

conversa, uma conotação de fraternidade. Já podemos começar.

Muito obrigada pela sua presença. Como primeira pergunta, o que o espírito 

de Maria tem a nos ensinar em nosso caminho de ascensão espiritual?

O espírito Maria de Nazaré é daqueles que, durante muitos milênios, 

vivenciaram a sabedoria no mundo fazendo parte do imenso projeto do 

Cristo de trazer as leis de Deus para o coração de todos os homens.

Portanto, é um espírito que possui uma bagagem inestimável no que se 

refere à educação, no que se refere às técnicas de ascensão espiritual. É 

um espírito, portanto, capacitado para nos auxiliar nos trânsitos mais 

difíceis que podemos imaginar. É um espírito capaz de lidar com a 

revolta extrema, com as dores que parecem sem consolo.

Mas, acim a de t udo, é um  espír it o capaz de aceit ar  a t odos os 

infelizes das t revas com o o própr io f i lho. Talvez esse tenha sido o 

grande critério para esse espírito ter sido escolhido por Jesus para ser 

sua mãe. É fácil entender que, em algum momento, o Cristo precisou 

selecionar entre seus colaboradores aquele que deveria recepcioná-lo 

no mundo material. Acredito eu que o critério central tenha sido esse. 



Muito obrigada pela sua resposta. Não tive nenhuma dúvida no que você 

falou, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre a Universidade Maria 

de Nazaré. Que atividades se desenvolvem? Como é o ambiente? Somente 

isso.

Posso fazer a promessa de um dia vir falar em detalhes dessa esfera que 

vocês ainda não conhecem. Mas posso lhe dizer hoje apenas que todas 

as mais avançadas técnicas espirituais estão ali presentes, mas que 

todas elas têm apenas uma finalidade: resgatar o ser da miséria 

espiritual e fazê-lo ascender. Desde os cursos mais básicos que já tendes 

algum conhecimento, passando por cursos intermediários que exigem 

uma preparação desconhecida por vocês aos cursos verdadeiramente 

avançados que chegam a contar com a presença dos espíritos mais 

evoluídos do planeta. Todos eles obedecem uma ordem desse coração 

majestoso: que tudo seja feito para levar os miseráveis ao meu Filho. É 

um lema que jamais podemos esquecer um dia sequer. Porque os 

verdadeiramente filiados ao trabalho de Maria sabem que uma coisa só 

deverá ser feita: conduzir os que mais sofrem a luz de Jesus de Nazaré.

Muita paz,

Do vosso amigo que teve a felicidade de compartilhar convosco a 

grandeza desse espírito,

Ernesto.

Eu pude ver cenas desse espírito resgatando seres que não tinham 

sequer a forma humana mais, que mais pareciam massas asquerosas e 

nojentas. 

Eu a vi com  suas m ãos puras e alvas, acolher  seres com plet am ent e 

im undos e deform ados, e colocá-los em  seu seio e par t ir  com  eles. 

Eu a vi acompanhar séculos a fio esses espíritos até que tivessem uma 

possibilidade de encarnação como seres humanos na Terra. E eu posso 

dizer que eu a vi verter lágrimas de alegria quando esse mesmo espírito 

se tornou um servo leal de Jesus.

Apenas uma fibra que os humanos não podem conhecer, uma devoção 

que está além de vossas palavras pode gerar tal obra de lançar-se aos 

abismos tenebrosos e desenvolver um trabalho de milênios para tornar 

luz aquele que era podridão e trevas.

É uma atividade que exige tanto, que requer tanta confiança em Deus 

que praticamente nenhum espírito que tocou este mundo é capaz de 

realizar. Se trata de uma anulação absoluta de vaidade e de glória, se 

trata de agir com amor e pelo amor, porque aquele que age objetivando 

frutos imediatos ou ao longo de poucos séculos não está apto para uma 

tarefa como essa. É essa tarefa que posso compartilhar por fazer parte 

dela. Mas coloco-me também à disposição para alguma dúvida que você 

tenha tido em tudo que falei.



Compartilho com você o início da terceira 

parte do, segundo André Luiz, o mais 

completo livro sobre o mundo espiritual 

psicografado no século 20. 

LEITURA COMPLEMENTAR

Cidade Universi tár ia. Livro 
M em ór ias de um  Suicida

I

A Mansão da Esperança

A primeira noite foi passada em 

ansiosa expectação.

Nossos aposentos deitavam para o 

jardim e das ogivas que os rodeavam 

descortinávamos o vasto horizonte da 

metrópole, marchetado de pavilhões 

graciosos como construídos em 

madrepérola, e de cujos 

caramanchões, que os enfeitavam 

pitorescamente, e volavam-se 

fragrâncias delicadas de miríades de 

arbustos e flores viçosas, não mais 

insípidas, níveas, como no 

Departamento Hospitalar.

Tudo indicava que gravitáramos, 

segundo as nossas afinidades, para 

uma Cidade Universitária, onde ciclos 

novos de estudo e aprendizagem se 

franqueariam para nós, segundo nosso 

desejo.

Enquanto passeávamos, aos nossos olhos 

interessados estendia-se paisagem amena e 

sedutora, onde edifícios soberbos, finamente 

trabalhados em estilo ideal, que lembraria o 

padrão de uma civilização que nunca chegaria 

a se concretizar nas camadas terrestres, nos 

levaram a meditar sobre a possibilidade de 

neblinas ignotas, irisadas sob palores 

também desconhecidos, servirem a artistas 

para aquelas cúpulas sedutoras, os 

rendilhados sugestivos, o pitoresco 

encantamento dos balcões convidando a 

mente do poeta a devaneios profusos, 

caminho do Ideal!

Avenidas imensas rasgavam-se entre 

arvoredos majestosos e lagos docemente 

encrespados, orlados de tufos floridos e 

perfumosos. E, alinhadas, como em visão 

inesquecível de uma cidade de fadas, as 

Academias onde o infeliz que atentara contra 

o sacrossanto ensejo da existência terrena 

deveria habilitar-se

para as decisivas reformas pessoais que lhe 

seriam indispensáveis para, mais tarde, 

depois de nova encarnação terrena, onde 

testemunhasse os valores adquiridos durante 

os preparatórios, ser admitido na verdadeira 

Iniciação.

Não me permitirei a tentativa de descrever o 

encanto que se irradiava desse bairro onde as 

cúpulas e torres dos edifícios dir-se-iam 

filigranas lucilando discretamente, como 

que orvalhadas, e sobre as quais os 

raios do Astro Rei, projetados em 

conjunto com evaporações de gases 

sublimados, emprestavam tonalidades 

de efeitos cuja beleza nada sei a que 

possa comparar!

Em tudo, porém, desenhava-se augusta 

superioridade, desprendendo sugestões

grandiosas, inconcebíveis ao homem 

encarnado.

E, no entanto, não era residência 

privilegiada! Apenas um grau a mais 

acima do triste asilo hospitalar!...

Emocionados, detivemo-nos diante das 

Escolas que deveríamos cursar. Lá 

estavam, entestando-as, os letreiros 

descritivos dos ensinamentos que 

receberíamos: ?  Moral, Filosofia, 

Ciência, Psicologia, Pedagogia, 

Cosmogonia, e até um idioma novo, que 

não seria apenas uma língua a mais, a 

ser usada na Terra como atavio de 

abastados, ornamento frívolo de quem 

tivesse recursos monetários suficientes 

para comprar o privilégio de aprendê-la.

Não! O idioma cuja indicação ali nos 

surpreendia seria o Idioma definitivo, 

que havia de futuramente estreitar as 

relações entre os homens e os Espíritos, 

por lhes facilitar o entendimento, 

removendo igualmente as barreiras da 

incompreensão entre os humanos e 

contribuindo para a confraternização 

ideada por Jesus de Nazaré:

"Uma só Pátria, uma só bandeira, um só 

pastor!"

Esse idioma, cuja ausência entre 

médiuns brasileiros me havia 

impossibilitado ditar obras como as 

desejara, contribuindo para que fosse 

mais penoso o trabalho de minha 

reabilitação, possuía um nome que se 

aliava ao doce refrigério que aclarava 

nossas mentes. Chamava-se, tal como o 

nosso burgo, Esperança, e lá se 

encontrava, junto aos demais, o 

majestoso edifício onde era ministrado, 

acompanhando- se das recomendações 

fraternais para que foi ideado! Conviria, 

assim, que o aprendêssemos, para que, 

ao reencarnarmos, levando-o impresso 

nos refolhos do Espírito, não nos 

descurássemos de exercitá-lo sobre a 

Terra.

O benfazejo frescor matinal trazia-nos 

ao olfato perfume dulcíssimo, que 

afirmaríamos ser dos craveiros 



sanguíneos que as damas portuguesas 

tanto gostam de cultivar em seus 

canteiros, das glicínias mimosas, 

excitadas pelo orvalho saudável da 

alvorada. E pássaros, como se 

cantassem ao longe, assobiavam ternas 

melodias, completando a doçura do 

painel.

Havíamos chegado na véspera, quando 

as estrelas começavam a fulgir 

irradiando carícias luminosas.

Romeu e Alceste, apresentando-nos à 

direção do novo burgo, despediram-se

em seguida, dando por finda a missão 

junto de nós. Não foi sem profunda 

emoção que vimos retirarem-se os 

jovens boníssimos a quem tanto 

devíamos, e aos quais abraçamos, 

comovidos, conquanto que, sorrindo, 

observassem:

"? Não estaremos separados. Apenas 

mudastes de recinto, dentro do mesmo 

lar. Porventura o próprio Universo 

Infinito não é o lar das criaturas de 

Deus?!..."

Irmão Sóstenes era o diretor da Cidade 

Esperança.

Falou-nos grave, discreto, bondoso, sem 

que nos animássemos a fitá-lo:

"?  Sede bem-vindos, meus caros filhos! 

Que Jesus, o único Mestre que, em 

verdade, aqui encontrareis, vos inspire a 

conduta a seguir na etapa nova que hoje 

se delineia para vós.

Confiai! Aprendei! Trabalhai! ?  a fim de 

que possais vencer! Esta mansão vos 

pertence.

Habitais, portanto, um lar que é vosso, e 

onde encontrareis irmãos, como vós, 

filhos do Eterno! Maria, sob o 

beneplácito de seu Augusto Filho, 

ordenou sua criação para que vos fosse 

proporcionada ocasião de preparativos 

honrosos para a reabilitação 

indispensável. Encontrareis no seu amor 

de mãe sustentáculo sublime para 

vencerdes o negror dos erros que vos 

afastaram das pegadas do Grande 

Mestre a quem deveis antes amor e 

obediência! Cumpre, portanto, apressar 

a marcha, recuperar o tempo perdido! 

Espero que sabereis compreender com 

inteligência as vossas próprias 

necessidades..."

Nada respondemos. Lágrimas 

umedeceram nossas pálpebras., Éramos 

como meninos tímidos que se vissem a 

sós pela primeira vez com o velho e 

respeitável professor ainda 

incompreendido.



VÍDEOS  

DO ANÚNCIO DO NASCIMENTO DE JESUS ATÉ O NASCIMENTO 
NA MANJEDOURA. 

MÚSICA "NOITE IGUAL", SOBRE O NATAL, DO PORTAL 
SER. 

Viver  o aprendizado

Ajude o Grupo Marcos

Lembre de pessoas que você conhece ou teve notícia que, 
infelizmente, cometeram suicídio. Faça uma prece por elas. 
Isso é muito importante.

Buscamos pessoas que possam nos ajudar a traduzir nossos 

textos para outros idiomas, inclusive, para o  Esperanto. 

http://www.youtube.com/watch?v=vYQT-I5povA
http://www.youtube.com/watch?v=c8YMKbAiYcA

