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Veja nesta edição artigos sobre Ciência,
Filosofia, Religião e muito mais...
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Aos queridos irmãos e amigos da
Sociedade Espírita Ramatis.

sempre lutar para caminharmos um em prol do outro, lado a lado, com
harmonia, união e disciplina.

Estamos de volta! Tão bom podermos
estreitar os laços de trabalho e de
fraternidade, para juntos servirmos, fazendo
sempre o nosso melhor.

Antonio Plínio da Silva Alvim nos deixou um grande legado, mas
temos que conservá-lo e aperfeiçoá-lo com elos fortes em torno da Casa e
da Causa Espírita.

O atendimento na nossa Casa cresceu
bastante, fazendo com que em maior número
de assistidos fosse possível. A SER só se
torna viável e grandiosa na medida em que, nós médiuns, colocamos o
coração nas atividades que desempenhamos e quando todos nós
diretores, médiuns, pacientes, funcionários e amigos- olhamos unidos
sobre um mesmo prisma, com um único objetivo, o Amor fraternal.

Sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Ramatis para mais
uma temporada de doação e fraternidade.

Justamente pela importância que cada um tem, precisamos

Todos somos um e conto sempre com todos vocês.

Aproveito para convidá-los para a nossa grande comemoração de
Aniversário 50 anos! Dias 22 e 23 de março. Espero que todos estejamos
juntos, fortalecendo este Cantinho de Luz.
Muita paz e muita luz para todos vocês!
Fraternalmente,

É muito difícil fazer um diagnóstico perfeito em cada irmão que
chega à SER em busca de ajuda espiritual para os seus males. Em tal
situação, o melhor é ele passar por uma série de tratamentos
(recursos) onde, espera-se, seja o seu mal debelado ou, quando
nada, seja o seu sofrimento minorado.
Todos os recursos com que tratamos são de natureza espiritual.
Portanto, se o paciente estiver sob tratamento médico, este não deve
ser suspenso.
Os sofrimentos físicos, psíquicos, decepções, amarguras, frustrações, desajustes,
perseguições espirituais etc. causam profundos desequilíbrios na fisiologia ultrassensível do
perispírito (corpo astral ou espiritual), vindo a refletir nas contrapartes, ou seja, nos plexos físicos e
modifica quimismo orgânico, pela alteração de ritmo na rede nervosa e glandular. Todos os
pensamentos e ideias filosóficas de natureza superior, ensinamentos profundos sobre o porvir e o
passado, despertam reações de relaxamento, compreensão, desprendimento e esperança, forçando o
interior ferido a novas considerações, daí resultando o reequilíbrio das emoções e do sistema nervoso.
Os ensinamentos e Tratamentos Espirituais são organizados de maneira a levar aos irmãos
(encarnados e desencarnados) uma supersíntese da vida espiritual, como: a Lei da Evolução,
Reencarnação, Carma, Lei Moral, Religiões, o porquê das Obsessões, a Origem oculta das doenças,
Magia e muitos outros assuntos que ensinam e respondem às inquietações do subconsciente (mente
espiritual). Tudo é progressivo, de maneira a obter dos irmãos uma renovação interior para o bem e para
a serenidade.
APSA.
(texto extraido do Manual do Paciente da SER - de Antonio Plínio da Silva Alvim)
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Eternamente gratos por todos os ensinamentos que
recebemos e pela grande oportunidade de
expressarmos não só nossas ideias, mas acima de tudo,
a grande oportunidade de termos mais um veículo de
divulgação da Doutrina de Jesus, Kardec e Ramatis,
dedicamos para sempre o nosso Jornal ao Grande
Mestre, Antonio Plínio da Silva Alvim, Fundador e
Presidente Perpétuo da Sociedade Espírita Ramatis e
fundador deste Jornal.
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Cléia Gonçalves.

Meu (Minha) Irmão (ã):
1) O Tratamento Espiritual na SER é totalmente
gratuito.
2) Adquira na livraria da SER o Manual do
Paciente - onde encontrará a orientação
necessária nesta sua nova caminhada.
3) Procure usar roupas claras no dia do seu
Tratamento Espiritual e evite comer carne
vermelha! Leia o Manual do Paciente.
4) Não é permitido fumar, nem usar telefone
celular nos locais de atendimento espirituais da
SER.
5) Na SER, não é permitido frequentar os
Trabalhos Espirituais trajando: shorts, camisetas
sem mangas, minissaias e decotes exagerados.
6) Atenção para o dia e hora do seu Tratamento
Espiritual, porque a Casa tem programação com
rigidez de horário.
7) Não esqueça o seu Cartão de Tratamento
Espiritual, porque sem ele você não poderá fazer o
tratamento previsto.
8) Você poderá tornar-se Associado Mantenedor,
ajudando assim no atendimento às despesas
administrativas e de manutenção da SER.
Pagamos impostos, luz, telefone, funcionários,
material de limpeza... e ainda fazemos o trabalho
social, muito intenso!
A nossa Casa precisa muito da sua ajuda!
Inscreva-se como Associado no Departamento do
Associado - DEPAS - próximo à recepção.
Contamos com você!
Agradeço a compreensão e o respeito às normas
da Sociedade Espírita Ramatis.
Boas-vindas, siga em frente, muita Fé e que Deus
o(a) abençoe!

Cléia Gonçalves.
Presidente da SER.
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A culpa é grave transtorno emocional
de consciência que grassa velada ou
claramente e aflige a sociedade
contemporânea.
Insidiosa, pode ser considerada
como planta parasita que se nutre da seiva
do vegetal no qual se hospeda e termina por
mata-lo.
Sob outro aspecto, apresenta-se
Divaldo Pereira Franco
como negra ave agourenta que abre suas
asas sombrias e asfixia perversamente o indivíduo que a agasalha.
Quase todos os reencarnados ou não carregam no inconsciente
alguma forma desse conflito inditoso que se manifesta de variadas formas e
trabalha em favor do seu sofrimento moral e emocional.
Herança macabra dos atos infelizes, procede dos comportamentos
omissos ou prejudiciais durante a presente existência ou as procedentes de
outras passadas.
Ninguém consegue evadir-se da sua penosa injunção, por
decorrência do desrespeito aos Soberanos Códigos da Vida.
Sorrateiramente explicita-se como complexo de inferioridade ou
disfarça-se de narcisismo e empurra aquele que lhe padece a compressão no
rumo dos pântanos da angústia declarada ou transformada em fuga da
realidade.
Normalmente o eu consciente procura escamoteá-la, para evitar o
enfrentamento direto, que constitui o eficiente recurso de diluir-lhe a presença
punitiva até erradicá-la completamente...
De alguma forma expressa o cumprimento da Divina Justiça que
alcança o infrator que se permitiu ludibriá-la.
Quando se instala, faz-se mordaz, porque diminui o ser a ínfima
condição, torna-o inferior espiritualmente ou subestima-o, nivelando-o por
baixo na escala de valores morais.
Nessa fase, torna a sua vítima arredia ou prepotente, cínica ou cruel,
complexada ou reacionária.
Quando lhe faltam os instrumentos edificantes de caráter ético e moral,
transforma-se na sombra enfermiça que impede as realizações nobilitantes e
a aquisição dos valiosos tesouros que contribuem para o autoperdão e a
reabilitação.
Tem raízes no mal que se fez, mas igualmente no bem que se deixou
de praticar.
Praticar o mal é um mau comportamento, porém, não executar o bem
que está ao alcance de todos é um grande mal.
A existência humana está desenhada para a conquista do progresso
moral tendo como foco a ser conseguido o estado de plenitude ou Reino dos
Céus.
Qualquer desvio da pauta comportamental estabelecida pelos
Celestes Cânones, e o Espírito, ao dar-se conta de que posterga a
responsabilidade ou tenta sepultá-la no inconsciente, constitui- lhe gravame
no processo evolutivo que exige correção.
Nada obstante, ocasião surge em que ressuma por necessidade de
iluminação da consciência ultrajada e obscurecida pelo erro.
Ao deparar-te com esse parasita que se te apresenta, assume
responsabilidade para logo providenciares a reparação e, por fim, a sua
remissão.
Quase sempre o motivo gerador da culpa permanece ignorado na
área da razão, pois que se
apresenta conflitiva na conduta, exceção quando se opera o imediato
despertamento que pode dar lugar ao choque pós traumático imobilizador.

RECUPERE-SE AGORA.
NÃO DEIXE PARA O FINAL DO ANO!
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O Evangelho de Jesus, nas suas profundas considerações sobre a
vida e sua finalidade na Terra, receita providencialmente e psicoterapia a ser
utilizada, que deve ser iniciada mediante o esforço da autoconsciência, isto é,
pelo exame da causa desencadeadora.
Se não se consegue identificá-la de imediato, é necessário que se
utilizem os instrumentos oferecidos pelo amor, a fim de dar-se conta que o
equivocar-se é normal no processo evolutivo, porém, manter-se no erro é
resultado da falta de discernimento, da imaturidade psicológica, da presunção
ou da soberba.
Identificada a fragilidade pessoal, cabe seja produzida a reparação do
delito através dos serviços de engrandecimento interior, com imediata
modificação da conduta íntima sempre para melhor, do auxílio ao próximo e
da contribuição em favor da harmonia da Natureza que serve de mãe
generosa e, dessa forma, acalmando a ansiedade.
Apoia-te na meditação e renova-te na prece, torna-te útil e sai da
concha calcária e escura do eu para o serviço geral em favor do progresso da
humanidade.
De imediato sentirás as bênçãos da remissão, isto é, da liberdade e da
consciência de paz.
Nunca deixes de usar o amor em qualquer circunstância que se te
apresente.
Melhor será que peques por ajudar, do que ser omisso por
conveniência pessoal, covardia ou para estares bem no torpe comportamento
social vigente.
A culpa é, também, o anjo bondoso que contribui poderosamente para
o autoencontro.
A viagem carnal é compromisso de legitimidade com a evolução
espiritual do ser, por cuja experiência a terna presença de Deus no íntimo se
expanda e domine-o durante toda a sua trajetória.
Enfrenta as tuas culpas sem temores, não adies a oportunidade
libertadora, nem te justifiques por meio de sofismas egoísticos e lenitivos
equivocados.
A consciência, por mais se encontre entorpecida pelo erro, sempre
desperta para a realidade que é a luz condutora da paz.
Allan Kardec, o vaso escolhido para apresentar o Consolador a que
Jesus se reportou, esclarece que ante a culpa existente, fazem-se
necessários o arrependimento, a expiação e a reparação. (*)
Sabiamente a proposta do eminente mestre lionês concorda com a
compreensão do erro e sua correspondente análise que dão lugar ao
sofrimento, portanto, ao arrependimento e à expiação para, em definitivo,
conseguir-se a reparação, mediante todo e qualquer contributo que dignifique
e anule o delito praticado.
Não se torna indispensável que a reparação ocorra em relação àquele
que foi prejudicado em decorrência de inúmeros fatores.
O essencial é a tranquilidade da consciência ultrajada pela culpa ante
a atividade reabilitadora.
Nunca te permitas, desse modo, a permanência na culpa inscrita nos
teus painéis mentais e nas tuas emoções, cuja presença pode levar-te a
transtornos graves.
Ama e serve sempre sem outra qualquer preocupação, exceto o Bem.
Esse é o caminho do Gólgota, mas é também a véspera da gloriosa
manhã da Ressureição.
Joanna de Ângelis
(Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da
noite de 20 de janeiro de 2014, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em
Salvador, Bahia.)
(*) O Céu e o Inferno. Capítulo VII Código penal da vida futura. 40ª Edição da FEB.
Nota da autora espiritual.

AULAS DE INFORMÁTICA
PARA 3ª IDADE
Com duração de 1 hora = R$25,00
(à domicilio) - Tijuca e arredores
MANUTENÇÃO, UPGRADE e MONTAGEM DE PC

EXPLICA MATÉRIA ESCOLAR
PREPARA PARA PROVAS, TESTES
E CONCURSOS EM GERAL - 1º e 2º GRAUS
TAMBÉM ALFABETIZA - CRIANÇAS E ADULTOS
AULAS INDIVIDUAIS

Profª Elaine 99958-5420 / 2278-1391

contato: Roberto - 3238-6922 ou 98159-2881
e-mail: robertoviski7@hotmail.com

EM MINHA OU SUA
RESIDÊNCIA

Tels: 2572-7510 / 99133-0406
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Sempre que você
experimentar um estado de
espírito tendente ao derrotismo,
perdurando há várias horas,
sem causa orgânica ou moral de
destaque, avente a hipótese de
uma influenciação sutil. Seja
claro consigo, para auxiliar os
Mentores Espirituais a socorrer
você. Essa é a verdadeira
ocasião da humildade, da
prece, e do passe.
Dentre os fatores que mais
revelam essa condição da alma,
incluem-se:
- dificuldade de concentrar

- teimosia em não aceitar, para você mesmo, que haja influenciação
espiritual consigo, mas, passados minutos ou horas do acontecimento,
vêm-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do
tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro
consumado.
São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do
desencarnado, e imperceptíveis ao encarnado, pela finura do processo.
O Espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos
que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos
pela própria pessoa.
Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada
com antecedência e meticulosidade, às vezes, dias e semanas antes do
sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em
perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou
crise imprevista de serviço.

- indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e
pressentimentos de desastre imediato;

Não se sabe o que tem causado maior dano à Humanidade: se as
obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e
ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quaseobsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as
energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de
legiões de outras.

- aborrecimentos imanifestos, por não encontrar semelhantes ou
assuntos sobre quem ou o que descarregá-los;

assim?

ideias em motivos otimistas;
- ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou
concentrar-se em leitura edificante;

- pessimismos sub-reptícios, irritações surdas, queixas, exageros de
sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa;
- interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você
sabe não corresponder à realidade;

Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem
Estude em sua existência se nessa última quinzena você não
esteve em alguma circunstância com características de influenciação
espiritual sutil.
Estude e ajude a você mesmo.

- hiper-emotividade ou depressão raiando na iminência de pranto;
- ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda
de auto-martírio;

- André Luiz (Recebido espiritualmente por Waldo Vieira – Texto extraído do livro “Estude e Viva”
– FEB.)

A Ramatis está presente na Programação da Rádio Manchete,
aos Domingos, às 7:30h da manhã.

Causas Cíveis e Trabalhistas
Assessoria Jurídica a empresas,
condomínios e pessoas físicas
Cobranças - Inventários - Juizados Especiais
Rua Haddock Lobo, 86 - salas 501 e 508
Estácio - RJ
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VENDA SEU CONSÓRCIO! MESMO COM
ATRASO!

Transforme em dinheiro já! Você sabia que quem já
possui consórcio pode transformá-lo em dinheiro?
É isso mesmo!
A empresa Leonel Consórcios compra consórcios
contemplados ou não, mesmo em atraso de: autos,
utilitários, imóveis ou qualquer outro bem. É a melhor
empresa do mercado brasileiro e a única empresa
estabelecida no estado. Rio de Janeiro é especialista
em consórcios e a que paga os melhores preços em
dinheiro e sem intermediários. Se o consórcio não
interessa mais e você está precisando de dinheiro,
entre em contato conosco hoje mesmo!
COMPRE JÁ CONTEMPLADO! SEU AUTO,
UTILITÁRIO OU IMÓVEL, DE IMEDIATO.

Seu bem novo ou usado, por consórcio já contemplado.
É o mais rápido e mais barato. Consórcio é sempre a
melhor opção para quem quer comprar um carro, um
utilitário, um imóvel ou qualquer outro bem e que não
quer comprar a vista ou não queira pagar altos juros.
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Aqui você adquire o bem que deseja da maneira mais
rápida, fácil e de acordo com o seu perfil.
Basta dizer o quanto você pode pagar por mês.
TROQUE - VOCÊ TAMBÉM PODE TROCAR.

Seu consórcio por outro contemplado ou não, de acordo
com sua necessidade! Não perca tempo, nem dinheiro, vá
até a Leonel Consórcios que você sempre sai ganhando!
Leonel Consórcios é a melhor opção do mercado
para quem quer comprar ou vender consórcios
contemplados ou não.
São 34 anos de tradição e atende em todo Brasil.
Além disso é revendedora de grandes marcas e a maior
distribuidora de consórcios contemplados ou não
contemplados do país.
Sempre com os melhores preços. Empresa idonea que
possui infra-estrutura de ponta para atender você com
credibilidade, profissionalismo e segurança.
Não perca mais tempo. Ligue agora:
2567-7373 / 3045-4000 / 9695-1897 / 7862-2011 /
ID83*68735
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Este livro foi publicado, inicialmente,
com o título de “Imitação do
Evangelho”. Kardec explica o
seguinte: “Mais tarde, por força das
observações reiteradas do Sr. Didier
e de outras pessoas, mudei-o para
Evangelho Segundo o Espiritismo”.
Trata-se do desenvolvimento dos
tópicos religiosos de O Livro dos
Espíritos e representa um manual de
aplicação moral do Espiritismo. O
Evangelho Segundo o Espiritismo é
uma decorrência natural da 3ª parte
de O Livro dos Espíritos, em que são
estudadas as leis morais.
O Evangelho Segundo o Espiritismo
fundamentou o ensino moral, que o
Codificador considerou inatacável e
destacou no objetivo dessa obra: “É,
finalmente e acima de tudo, o roteiro
infalível para a felicidade vindoura, o
levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura.”
Em abril de 1864, na Revista Espírita, Allan Kardec comenta sobre a nova
obra e define o seu conteúdo e objetivo: “Esta obra é para todos. Cada um
pode aí colher os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os
espíritas aí encontram as aplicações que mais especialmente lhes
concernem.”
Será o tema que balizará o 4º Congresso Espírita Brasileiro, em abril de
2014. Numa ação pioneira e histórica será realizado pelo Conselho
Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, simultaneamente
em quatro regiões do país: Campo Grande, João Pessoa, Manaus e
Vitória.
Seu prefácio resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo
e o objetivo da obra:
“Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso
exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalhamse sobre toda a face da Terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm
iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos.

Rua Conde de Bonfim, 722-A
Tel.: (21) 2238-9954
www.propolisprodutosnaturais.com.br
ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
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Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as
coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar
as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos.
As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros
dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto;
que vossas mãos tomem a lira; que vossas vozes se unam, e, num hino
sagrado, se estendam e vibrem, de um extremo do Universo ao outro.
Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns
aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai
que está no Céu: “Senhor! Senhor!” e podereis entrar no Reino dos Céus.”
O Espírito de Verdade.
Fonte: O Evangelho Segundo o Espiritismo, por Allan Kardec.
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SER - Luz na minha Vida
Neste momento de festa da nossa Casa, talvez
a minha história sirva como modelo para
algumas pessoas, já que há 36 anos eu
ingressava inicialmente como paciente. Um (1)
ano após ingressava na escola de médiuns, 2
anos após saía da escola como doutrinador e
finalmente em 1992, diplomado como expositor.
Desde que tomei consciência dessa minha
existência, sempre procurava respostas para as
minhas dúvidas sobre a vida. Nascido em
família pobre, desde pequeno dividia meus dias
trabalhando para ajudar meus pais e estudava. Isto me impossibilitava muitas
vezes em acompanhar meus amigos inicialmente nas brincadeiras e mais
adiante já rapaz nas festas e passeios comum aos jovens. Quando
conseguia um tempo para sair, aí não tinha as roupas adequadas. Este
problema foi depois resolvido quando um primo rico do mesmo porte que eu,
passou a me dar sua roupas usadas, mas em condições de uso. É lógico que
eu questionava e perguntava o por quê desta diferença: Era sorte, azar? Fui
crescendo e aí aumentaram as minhas dúvidas, meus questionamentos.
Meus familiares, pai, mãe, tios, todos eram médiuns da Umbanda, onde
ingressei para conhecer a caridade e a mediunidade. Mas não encontrava as
respostas que procurava. Na faculdade conheci um irmão querido, que assim
como eu também buscava respostas. Meu irmão Belo hoje dirigente dos
grupos Samaritanos com quem trabalhei durante 10 anos, juntamente com
Sr. Gama, Maria Teresa (hoje Diretora de médiuns), Miriam, Graça e Beth.
Que grupo maravilhoso, quanta caridade foi feita!
E foi através de uma amiga do Belo, que conheci a Ramatis. Na primeira
palestra que na época era dada pelo presidente Antonio Plínio, a luz espiritual
começou a penetrar em minha mente sedenta de conhecimentos. Disse
Jesus, que não queria que os homens acreditassem Nele, a menos que seus
corações estivessem abertos às verdades espirituais que Ele ensinava. Dali
em diante busquei os livros avidamente, primeiro os da codificação, depois os
demais do espiritismo e finalmente de outras filosofias espiritualistas, tudo
para chegar a conclusão de que o espiritismo acrescido dos ensinamentos do
mestre Ramatis, é tudo que precisamos aprender neste momento na Terra.
E hoje tento passar para os corações abertos tudo o que aprendi e continuo a
aprender nos estudos contínuos.
Salve APSA, seus Guias, irmão Atmos e a falange da Cruz e do Triangulo,
mentor Ramatis e o mestre e irmão maior Jesus, pela existência deste ponto
de luz chamado SER.
MUITA LUZ, MUITA PAZ!
ARTHUR ROXO (expositor da SER).

advogados

2014
Março: dias 22 e 23 - Festa de
comemoração dos 50 anos da Sociedade
Espírita Ramatis, com variada programação
musical, palestra, dança cigana e pintura
mediúnica - Sábado de 16:00h às 19:00h e
Domingo de 09:45h às 12:00h e de 14:00h às
19:20h. - Veja a programação no site da SER:
www.ramatis.com.br - solicitamos a quem
puder, que tragam alimentos não perecíveis.
*****
Abril: dia 13 - Domingo - “Encontro com Walter
Hart” - de 10:00h às 12:00h e de 14:00h às 15:30h com o tema, “Fique de bem com a Vida - Perdoate!”
Nesse dia, Walter Hart também fará palestra,
sessão de autógrafos e psicografias.

Informações sobre ingresso (antecipado): (21)
2572-1302 / 2572-7926.
*****
Maio: dia 11 - Domingo - Workshop sobre
Alquimia, com Wesley Nunes - Alquimista
das três vias (Úmida, seca e breve).
Professor de Alquimia e Astrologia
Sumeriana e desenvolvedor de técnicas de
bio programação corpórea.

Wesley faz atendimentos em Sao Paulo e
Rio de janeiro.
Horário do Worshop: de 09:00h às 12:00h e de
14:00h às 18:00h. Informações sobre
ingresso (antecipado): (21) 2572-1302 / 2572-7926.
*****

Local dos 3 eventos acima: Rua Maria Amália, 54 - Tijuca.

ASSESSORIA
JURÍDICA

Aldo Adão
Cel: 7831-1316 ID: 55*8*33138

EM NITERÓI,
SÃO GONÇALO E MARICÁ

Viviane Brasil
Cel: 7831-2470 ID: 55*98582*1

GESTÃO DE IMÓVEIS,
TRABALHISTA, CÍVEL

Rachel Adão
Cel: 7897-6575 ID: 55*101531*1
Av. Treze de Maio, 47 sala 1707 - Centro - RJ
Cep: 20031-007

Tels:2524-9005 / 3285-4545 / 9985-3371
e-mail: aldoadao@mundivox.com.br

Responsável:
Dra. Aline Leal Briggs
Tel: 2613-3690
Nextel: 7706-8800

Ana Angelica Tinoco

Letícia Poletti Soares

Neuropsicopedagogia

Neuropsicologia
CRP 38287-5ª Região

(21) 8206-2648

(21) 8402-6271

neuroatendimento@ymail.com
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A Sociedade Espírita Ramatis, é uma Instituição
sem fins lucrativos, com um sistema de
Tratamentos Espirituais sem precedentes! Com
raízes profundas na Fraternidade da Cruz e do
Triângulo, surgiu da inspiração do Mentor
Ramatis àquele que se tornaria na Terra seu
fundador e presidente perpétuo - Antônio Plínio da
Silva Alvim (APSA). Nosso saudoso Sr. Antonio
retornou à Pátria Espiritual em dezembro de 2003,
deixando, como substituta, a Srª Cléia Gonçalves,
sua companheira de caminhada e dedicada
trabalhadora, que continua a fazer crescer ainda
mais, essa Obra de Amor, Fraternidade e Caridade, denominada Sociedade
Espírita Ramatis. A SER é uma estação da luz! Um pronto-socorro e uma
escola de esclarecimentos espirituais para encarnados e desencarnados.
Os ensinamentos e Tratamentos Espirituais são organizados de maneira a
levar aos irmãos (encarnados e desencarnados) uma síntese da vida
espiritual como: a Lei da Evolução, Reencarnação, Carma, Lei Moral,

Religiões, o porquê das Obsessões, a Origem
oculta das doenças, Magia e muitos outros
assuntos que ensinam e respondem às
inquietações do subconsciente (mente espiritual).
Tudo é progressivo, de maneira a obter dos irmãos
uma renovação interior para o bem e para a
serenidade.
Os tratamentos completos duram 9 meses, com
frequências semanais nos horários constantes dos
cartões. A princípio parece ser muito tempo, mas
na verdade, é um tempo muito curto se
considerarmos que já tivemos muitas outras vidas e que talvez esta, seja a
que mais venhamos a aprender.
Após o tratamento geral, o paciente é encaminhado para uma entrevista,
quando poderá ser convidado para a Escola de Médiuns, Curso Universalista
e Estudos Sistematizados das Obras de Kardec e Ramatis.
Vejamos a seguir alguns dos departamentos da nossa Casa:

Departamento
Espiritual
Atribuições do Dep. Espiritual:
1) Primeiro contato do paciente com
a nossa Casa é através do Dep.
Espiritual.
2) Atendimento feito por médiuns da
SER que se propoem a doar amor,
compreensão e ajuda.
3) Após esclarecimento a respeito
dos tratamentos oferecidos pela
Ramatis, é oferecido ao paciente um
cartão de Tratamento Espiritual.
4) Terminado o tratamento, que dura em torno de 8 meses, o paciente volta e é encaminhado ao
Grupo Alfa para uma avaliação espiritual.
5) Encaminhamento do paciente à Presidente, para determinar a ida ou não para a Escola de
Médiuns.
6) Encaminhamento para os Trat. 8B, Trat. 19 ou repetir os Trats. 5 e 6 do Trat. Geral.
7) Tratamento específico para álcool, drogas e fumo.
8) Prece Coletiva.

9) Atendimento em casa pelos grupos
Samaritanos.
“Busque o Reino de Deus e tudo mais vos será
dado por acréscimo.”
Colaboração de Lucy Beleza - médium da SER e
Dirigente do Dep Espiritual.

SETOR DE INFORMAÇÕES DA SER
“ORELHÃO”
Departamento de informações ao público, localizado
no hall de entrada.
Visa recepcionar o paciente e esclarecer as dúvidas
sobre o funcionamento da SER.

Na livraria da Ramatis você encontra: Manuais, Cds, Livros Espíritas e todas as Obras Ramatisianas.
Rua José Higino, 176 - Tijuca (21) 2572-1302 / Site: www.ramatis.com.br

Apostila
Naturalmente
Saudável
6ª Edição - 2013

Vidência,
Clarividência,
Psicometria,
Halioscopia
(de Antonio
P. S. Alvim)

Um Gastrônomo
no Além
(Jorge Damas)

Transição
Planetária
(Divaldo Franco)

VINTE DIAS
EM COMA
E voltou...
transformado...
por quê?
(Wilson Frungilo Jr.)

VISITE NOSSA LIVRARIA
E APROVEITE AS
PROMOÇÕES DO MÊS
CDs das Palestras
e das músicas dos
Tratamentos Espirituais.

Jornal Ramatis
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GRUPO ALFA
É a entrevista final, é um exame psicoespiritual pelo qual todo paciente passa
após ter terminado o tratamento total do
cartão da SER.
O Grupo Alfa é um trabalho criado pelo Sr.
Antônio Plínio, planejado, organizado pelos
Chefes de Falanges da SER, nele
trabalham médiuns desenvolvidos em
incorporação e doutrinação, que
concentrados e em sintonia com seus
Guias e com o Guia Diretor do Grupo Alfa
percebem e avaliam o estado psíquico,
emocional e espiritual dos pacientes e caso
seja necessário, indicam mais algumas
sessões dos tratamentos espirituais da
grade do cartão. Durante a agradável
entrevista os pacientes tomam
conhecimento de nosso Curso do Culto do
Evangelho no Lar e são também convidados a participar de nosso Curso Complementar do
Espiritualismo Universalista. Nessa conversa fraterna, os pacientes são esclarecidos à luz da
Doutrina Espírita, fazendo-os compreender seus problemas, os confortando e conscientizando-os
de que a parte que lhes cabem realizar dentro da Reforma Íntima é por conta deles. O Grupo Alfa,
junto a Equipe Espiritual, também avalia a mediunidade dos pacientes, caso seja positivo, eles
serão encaminhados à aprovação de nossa Presidente Sra. Cléia que então os designa para ser
encaminhado à Escola de Médiuns.
Assim, na consciência cristã e na seriedade do exercício do Amor Universal, na SER ressalta-se
toda grandeza e beleza que se reveste o nobre sentido da palavra caridade!
Colaboração de Carmen Sanches - médium da SER.

Diretoria de Médiuns:
É responsável pelo atendimento a todo quadro
mediúnico, encaminhando o médium para os
Trabalhos Espirituais de acordo com a liberação
dada pela Escola de Médiuns.
Orienta e apoia o médium, dando esclarecimentos
e tirando dúvidas sobre sua mediunidade.
Supervisiona todos os Trabalhos Espirituais,
buscando a harmonia, cumprimento dos horários
e disciplina, mantendo sempre a qualidade dos
atendimentos.
Concede licença nos diferentes casos, quando o
médium fica incapacitado para trabalhar
mediunicamente.
Maria Tereza Tavares - Diretora de Médiuns.

Fisioterapeuta

Psicóloga

CRT 32238

CRP-05/22255

CRP 05/33350

Fisioterapia - Neuro - Ortopedia
Cinesiologia (balanceamento muscular)
Acupuntura - Cranio sacro - Psicoterapia (Regressão)

Psicologia Clínica
Hipnose e Regressão

2298-4343 / 99776-1475
zezinha.lucena@yahoo.com.br

Consultório no Meier
Tel: (21) 9713-8129

Tijuca / Bangu
(21) 9268-8837 / (21) 3579-8837

* Clínica de Adultos, Adolescentes e Crianças
* Orientação Vocacional
* Psicopedagogia
* Terapia Floral

ABPR: 0339

Tijuca - Saens Pena
2204-1940 / 8876-1871

eliane.begonha@bol.com.br
eliane.begonha@gmail.com

Terapia Holística,
Psicoterapia
Reencarnacionista,
Regressão Terapêutica,
Mesa Radiônica Quântica,
Reiki, Terapia Floral com
Avaliação Energética dos Chacras.

www.portalabpr.org

Telefone: 99610-9298
e-mail:paulapsic.reencarnacionista@gmail.com
CONVÊNIO PETROBRÁS

www.equilibrioenergeticoessencial.blogspot.com.br
Atendimento de segunda a sexta com hora marcada
LARGO DO MACHADO - CENTRO - VILA DA PENHA

Jornal Ramatis

Escola de Médiuns
O tempo passa célere e neste 19
de Março, nossa Casa se
engalana para juntos
comemorarmos o seu
cinquentenário de vida, ativa,
produtiva, com suas portas
sempre abertas para acolher
aos irmãos necessitados de
uma palavra amiga, orientadora
e esclarecedora.
Nós médiuns, que aqui um dia
também chegamos com uma
multiplicidade de dúvidas,
incertezas, encontramos respostas, apoio, esclarecimentos e hoje
procuramos retribuir o muito que recebemos.
Nossa Casa dispõe de uma Escola de Médiuns, onde encontramos tudo que
é necessário para uma educação mediúnica segura, disciplinada e com
sólida base doutrinária.
Tem por missão preparar o futuro médium para atuar nos trabalhos
mediúnicos constante da grade de tratamento, bem como oferecer Cursos
de Extensão, Aperfeiçoamento, Estudo Doutrinário e Universalista.
Cursos regulares visando o preparo teórico e prático do médium, estão
assim dividido:
Passistas: curso obrigatório - funciona às 2as-feiras em 2 horários.
Elementar: curso obrigatório - Doutrinário e de visão universalista - funciona
às 6as. Feiras em 2 horários.
Incorporação e Doutrinação: curso opcional - funciona às 4as-feiras em 2
horários.
Centro de Estudos tem como foco principal, o estudo das obras de Ramatís,
objetivando conhecer o pensamento e as orientações do nosso mentor.
Os Cursos de Extensão são programados e ministrados ao longo do ano
letivo, visam levar aos nossos médiuns temas espíritas e espiritualistas. Em
2013 estudamos o livro Aconteceu na Casa Espírita e foi ministrado o Curso
que teve como tema “Mediunidade sem Mistérios”. No ano de 2014 outros
Cursos serão programados e divulgados no momento oportuno.
Nossa Escola também dispõe de uma excelente Biblioteca, um espaço
destinado ao estudo e a pesquisa.
Essa é a nossa Escola, cumprindo sua destinação, contando com uma
equipe de instrutores e auxiliares, todos voltados para um só objetivo, servir
com dedicação e amor a esta Casa que de braços abertos nos acolheu e que
nos oferece a oportunidade de trabalho na seara do Cristo.
Parabéns SOCIEDADE ESPÍRITA RAMATÍS!!!
Jorge Sardinha - Diretor da Escola de Médiuns da SER.

" Caminhos para a Escuridão
ou Almas em Resgate"
Esta obra relata fatos ocorridos com três
espíritos comprometidos com a lei cármica
que por alguns séculos vêm reencarnando
juntos para dividir sentimentos fortes, como
amor e ódio e finalmente poderem exercitar
a Lei do Amor.
Tem palco na França do século XVII
em pleno reinado de Luís XIV.
Autor: Jorge Sincorá dos Santos.
À venda na livraria da Ramatis ou
pelo site: www.edconhecimento.com.br
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CURSO DE ESPIRITISMO UNIVERSALISTA - TRATAMENTO 18
Ao buscarmos o Tratamento Espiritual na SER, temos oportunidade de encontrar,
através de exposições, pontos básicos, relacionados à realidade da Vida em si
mesma; ao finalizá-lo, costumam surgir questionamentos, tais como: “...e agora, o
quê farei?”.
Em razão disso, somos todos convidados, após o término do Tratamento Geral, à
participação no Curso Universalista, criado pelo nosso presidente fundador,
Antônio Plinio da Silva Alvim (APSA), hoje guia espiritual desse trabalho,
orientado pelos mentores espirituais, em 03/2001. Acontece aos sábados, na Rua
Maria Amália, 54; de 9:00h às 11:00h, em caráter opcional. Além do estudo
comparativo, sedimentando o Universalismo, tônica da SER, temos o canto,
momento esotérico e passe magnético coletivo, num ambiente acolhedor, refúgio
de harmonia e paz para as nossas semanas tão atribuladas. Curso que traz a
oportunidade, portanto, de continuarmos nosso aprendizado, aprofundando-o,
enriquecendo-o, através de uma viagem sadia feita a diferentes filosofias e
religiões.
“Um só rebanho para um só pastor.” (Jesus) Religiões, filosofias podem ser
percebidas como diferentes vasilhas em que se verte água, que irá moldar-se ao
recipiente, entretanto jamais perderá uma de suas propriedades básicas: eliminar
a sede do “buscador”.
Esse o fundamento específico do CCEU, trazer a visão da beleza contida nos
diferentes recipientes, ao mesmo tempo em que nos mostra o princípio coeso,
eterno do amor, ao evitar a ilusão separatista da forma, vivência da recomendação
suprema do Mestre Jesus, base da harmonia universal “Amai-vos, uns aos
outros, como Eu vos amei”.
Kardec: “Da liberdade de consciência, resulta, em matéria de fé, o direito do livre
exame”.
Emmanuel: “Todas as religiões são degraus de ascensão divina(...) Todas são
educandários do espírito em processo de crescimento para a vida eterna”.
“...o principal “toque pessoal” que Ramatis desenvolveu em seus discípulos(...) foi
o pensamento universalista, a vocação fraterna crística para com todos os
esforços alheios na esfera do espiritualismo(...)” - Hercílio Maes.
Uilce Rocha - médium, expositora da SER e dirigente do Universalista.

“ A Vida não exige de nós
pesados sacrifícios;
ela pede que realizemos
Sua jornada com alegria
no coração e que sejamos
bons com tudo e todos
a nossa volta, de modo que
se deixarmos o mundo
apenas essa “gotinha”
melhor pela nossa visita,
teremos, então, cumprido
nossa Missão”.
Silvana Clapp Salvador
Terapia Floral e
Psicoterapia Reencarnacionista
(21) 99981-0724
silvana.clapp@gmail.com

Jornal Ramatis
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O CULTO DO EVANGELHO NO LAR (CEL)
É o encontro com Jesus em nosso lar, e pode ser praticado
individualmente, porém, é mais conveniente se praticado com os
familiares. A Reunião do Evangelho no Lar, visa seguir a orientação do
Mestre, e como “o lar é a primeira escola” faz-se necessário que todos
sintam-se motivados participar. Sobretudo as crianças que devem iniciar
tenramente o contato com as lições de Jesus, construindo assim, um
forte alicerce na sua formação à luz do Seu Evangelho.
Esses Encontros são para o estudo do livro “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”, obra que de modo claro explica e elucida as passagens
evangélicas. Implantar o CEL em nosso Lar, é gerar o hábito saudável do
estudo, da oração, e da vivência com o Cristo, o que nos torna mais
receptivos, sensíveis às inspirações dos Benfeitores Espirituais,
propiciando a união, a comunhão de ideias e sentimentos na família, cujo
objetivo é facilitar-nos nas conquistas morais e espirituais, com vistas a
reforma moral tão necessária em nossas vidas.
Por vezes, alguns Espíritas acreditam que frequentam a Casa Espírita,
praticam filantropia, lêem livros, oram pelo menos três vezes por dia,
acreditam assim, estarem isentados da prática do Evangelho no Lar, mas
creiam esses Irmãos que é imprescindível a todo Espírita praticar o CEL,
independente das suas atividades filantrópicas ou de trabalho no Centro
Espírita, porque sua prática significa progresso espiritual pelo estudo, e a
proteção que o Lar necessita contra as investidas das sombras.
O Evangelho no Lar quando praticado em data e horários
preestabelecidos, atrai para o convívio doméstico Bons Espíritos, que nos
amparam e protegem. Recebemos desses Irmãos o saneamento do
ambiente doméstico, e por conseguinte o impedimento da presença de
malfeitores espirituais.
Tornemos nosso Lar um Tempo do Cristo, permitindo que Ele escreva
através do nosso Estudo momentos de glória em nossas vidas através da
Luz das suas sagradas lições.
Abra as portas da sua Casa para Jesus entrar. Faça o convite a Ele, ao
implantar o Evangelho em seu Lar, que Ele certamente aceitará e lá irá
permanecer !
Colaboração de Arlindo - médium da SER e colaborador no Curso do
Culto do Evangelho no Lar.

Diretoria Social:
Sob a direção de Severina Moraes, é um trabalho de assistência material
da SER, que assiste a 130 famílias carentes cadastradas e 13 instituições
(asilos, orfanatos, hospitais, colônias, etc.), levando alimentação, roupas,
calçados e utensílios em geral, além do socorro espiritual.
Também sob a direção social, temos o nosso Bazar Beneficente e o setor
de costura e artesanato, que conta com a ajuda das dedicadas senhoras
voluntárias, confeccionando material para o nosso Bazar e fazendo
roupas para bebês, crianças e idosos, todos muito carentes, assistidos
pela Ramatis.
Temos o Grupo Franciscano que realiza mensalmente, 2 visitas a asilos e
orfanatos, levando alimentos, roupas, sapatos, material de limpeza e
material de higiene pessoal, além de muito Amor e carinho para as
vovós, vovôs e crianças de todas as idades!

É um trabalho voluntário que requer muita dedicação e
Trabalho da Equipe de Cartas
"A Equipe de Cartas é integrada
exclusivamente por médiuns da Ramatis,
devidamente treinados para a execução de
seu trabalho. A finalidade da equipe é prestar
auxílio a quem
necessita, através da
emissão de respostas
a e-mail's e cartas que
são encaminhados à
Ramatis com o intuito
d e
o b t e r
esclarecimentos sobre temas de natureza
espiritual, solicitar tratamentos de cura e pedir
orientação sobre questões diversas."
Jorge Sincorá - Dirigente da equipe de cartas.

Jornal Ramatis
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ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita - na Ramatis.

DIJ - Departamento de Infância e Juventude da S.E.R.
No DIJ, evangelizamos crianças e jovens, através de estudos que são feitos
em grupo, por faixas etárias:
Infância - Jardim: 5 e 6 anos; primeiro ciclo: 7 e 8 anos; segundo: 9 e 10 anos;
terceiro: 11 e 12 anos. Durante os estudos com as crianças, realiza-se uma
palestra com os pais.
Juventude - primeiro ciclo: 13 e 14 anos; segundo: 15 a 17 anos; terceiro: 18
a 21 anos; 22 a 25 anos (evangelizadores).
Atividades de caridade no DIJ: Campanha do Quilo, visita a Ação Cristã
Vicente Moretti, Trabalho com Gestantes carentes sociais, visitas a
Instituições espíritas, Sopa de domingo, Sopa para população de rua, entre
outras mais.
Na primeira vez que vier, procure-nos nos seguintes horários:
Sábados, às 08:30h(Infância); ou às 14:00h (Infância). Ou às 16:40h
(Juventude).
Domingos, às 08:30h(Infância). Voluntários, em geral: sábados às 16:30h.
Voluntários são bem vindos ao nosso Departamento, e serão encaminhados
para as atividades onde haja carência dos mesmos.
Venha nos visitar e conhecer!
Ana Elisa Villas Boas - médium da SER e Diretora do DIJ.

Departamento de Infância e Juventude da
Sociedade Espírita Ramatis
Evangelização de crianças e jovens.
Local: Rua José Higino, nº 22 - Tijuca
Dias e Horários: Todos os sábados
Crianças (05 a 12 anos): de 09h às 11h e 14:30 às 16h
Jovens (13 a 25 anos): de 16:45h às 18:45h

A idealização desse estudo partiu do querido Jorge
Coelho, trabalhador incansável, que já tinha em
consciência a necessidade de despertar em si e nos
demais a busca do conhecimento e sua praticidade no
nosso cotidiano.
Aconteceu o primeiro encontro em 05.09.2013, e o
segundo na sequência, sendo realizado todas às
sextas-feiras no horário de 19:00 às 20:30, com
médiuns que estudavam com ele no curso de
expositores, entre outros que se propuseram a participar, fechando assim em
torno de 30 alunos.
O 3º encontro que aconteceu no dia 20.09.2013, foi realizado pelo médium e
expositor José Luiz, pois Seu Jorge Coelho havia infartado retornando à
Patria espiritual em 22.09.2013.
Pela orientação espiritual e o desejo em dar continuidade à essa obra
implantada com tanto carinho e dedicação pelo Sr. Jorge Coelho, o curso
segue em frente com muita alegria , com debates, estudos, exposições,
enquetes e esquetes, que nos alimentam e nos fortalecem a mente e a alma
nos dando direção e equilíbrio.
O ESDE é constituído de 10 módulos. Cada módulo com 4 tópicos ou roteiros
com temas relevantes à doutrina dos espíritos, que é estudado (esmiuçado)
a cada sexta-feira.
Sentimos que nossos dias têm sido diferentes à partir da adesão ao estudo,
pois nos falamos e estudamos durante a semana o tema específico. Apesar
das dificuldades do mundo que muitas vezes possa nos impedir de chegar, o
desejo de estar junto é maior .
Assim, Jesus, semeia em nossos corações, ensinamentos tão necessários e
importantes para nossa evolução espiritual.
Pedimos ao Criador que essas sementes encontrem solos férteis e que mais
à frente sejam seus multiplicadores, a 1 por 100.
Encerro essas linhas refraseando nosso Mentor Universalista.
“ .... destacando-lhe , sempre, o ideal de Fraternidade e sua alta função de
atender a todas as perquirições do conhecimento e da capacidade humana.
Como garantia de que o ideal Cristão há de predominar um dia na Terra,
segundo as predições do próprio Cristo no advento do Consolador, o
espiritismo é o complemento indiscutível do verdadeiro Cristianismo, [ ... ]. E
o seu êxito é inegável e implacável, porque a sua atuação no mundo, além de
ser disciplinada pelos seus adeptos encarnados e pela segurança federativa,
é, também, administrada pelas organizações avançadas de Espíritos
desencarnados, que presidem o evento Espírita no vosso mundo sob a égide
de Jesus, o Governador Espiritual da Terra!”
Ramatis - Prólogo do livro “A Missão do Espiritismo”, página 18.
Amor e Luz! Silene M. de Souza - médium da SER e Dirigente do ESDE.

Jornal Ramatis

Nicanor
Há, no Universo, uma lei determinando a
evolução do menor para o maior. Seremos
chamados a compreender essa verdade
através das inúmeras experiências que nos
surgem pelos séculos afora.
Os homens insensatos desejam revogar
essa lei, projetando-se além de sua própria
condição, numa evidência forçada, para a
qual não possuem credenciais. E se
desesperam, quando constrangidos a
despir os véus da ilusão.
Elevando-se aos pináculos de uma glória
imerecida, buscam satisfazer de maneira
inadequada os anseios normais de
elevação, naturais a todas as criaturas. Se
bem orientados, abririam caminhos
verdadeiros de aprendizado. Entretanto,
como almas distraídas das realidades eternas, constroem sobre bases
efêmeras os pretensos alicerces de seu progresso, que ruirão mais tarde
por carecerem de consistência para sustentar o edifício sólido da
realização no Bem. Então surge a revolta naqueles que se habituaram ao
deslumbramento das grandezas falsas.
Muitos séculos serão necessários para o retorno à compreensão
verdadeira, com a renovação de seus destinos. Almas perplexas seguem
descrendo do próprio engrandecimento dentro do ritmo normal da vida,
estabelecido pela Lei. Desesperam e se julgam injustiçadas quando já
não podem usufruir da embriaguez do orgulho e da vaidade. Maceram-se
por tempo indeterminado, tentando o retorno às falsas concepções de
engrandecimento do 1º “eu”, desejando permanecer nos quadros de
exceção em que as ilusões da vida material as colocaram.
Porém, a luta cansa quando não produz frutos positivos, e surge o
momento em que a verdade é pressentida. A alma começa a despir-se do
personalismo para investigar as razões de sua insatisfação, da
improdutividade de seus esforços.
Embora não sinta o apelo íntimo da humildade como uma necessidade
própria, embora não vibre na excelência da harmonização com o Todo,
encontra-se na situação de quem precisa se orientar e lança mão dos
recursos intelectuais para discernir os meios de alcançar a paz. É quando
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começa a perceber e admitir a existência de uma razão lógica para seus
padecimentos e que algo pode ser feito para livrar-se deles. Penetra
mentalmente as razões maiores da vida, retirando, por momentos, os
olhos do seu mundo circunscrito e, a contragosto, começa a observar o
que se passa à sua volta. Identifica, surpresa, que a Criação constitui um
conjunto harmônico de leis indestrutíveis até então ignoradas, pois ocupase exclusivamente em impor as de seu mundo particular, com as quais as
grandiosas normas da Vida estavam em contradição. Sente-se como se
tivesse despertado para uma realidade nova de que, voluntariamente, se
afastara.
Entretanto, pressente grande segurança nas leis entrevistas e, para
usufruir seus benefícios, desiste de contrapor-se a elas. Compreende que
há duas grandes razões lógicas para a humildade: as universais e as
pessoais.
Observando o Universo, a alma é arrebatada pelo sentimento grandioso
de constituir uma partícula humílima da Criação. Com alegria, identifica a
felicidade de ser pequena, como parte infinitesimal da Obra do Eterno.
Quanto mais se afina com a beleza da Vida, mais prazer encontra em ser
humilde, por sentir-se ajustada a uma realidade grandiosa. Não há mais
luta pela imposição de valores fictícios.
Veem, em seguida, as razões pessoais da humildade. Analisando-se, com
isenção de ânimo, pode a criatura ver como são falhos e acanhados os
seus pontos de vista, como, egressa da Origem Divina, afastou-se da
compreensão adequada de seus próprios problemas, tornando-se
incapaz de conquistar a felicidade. Novo aspecto imperativo da
humildade surge aos seus olhos: no seu universo interior, falharam as leis
que adotara, e a busca da paz tornou-se improdutiva. Ao sentir a pequenez
das leis que impusera a si mesma como as únicas aceitáveis, encontra-se
vazia de orientação. Sente então a conveniência de fazer vigorar, em seu
mundo interior, o conjunto de leis harmônicas observadas no Universo e
vai, pouco a pouco, assimilando as noções básicas da Vida Eterna.
Surge uma alma que se abre para o processo de retorno à harmonia. Dois
mundos que se chocavam o pessoal e o universal passam a absorver-se
mutuamente. Desfazem-se os atritos. O pequenino ser, com a consciência
de sua condição, adquiriu a possibilidade de assimilar a parcela de
harmonia que lhe cabe. Louvado seja Deus! Nicanor.
Do Livro “Evangelho, Psicologia, Ioga” Estudos Espíritas, pelos Espíritos
Ramatis, Nicanor, Akenaton e Rama-Schain, pela médium América Paoliello
Marques. Capítulo I.

Empreendedor Individual
(cuidados somente com vovôs)

Prezados clientes,
O SHOPPING URUGUAI, a PALADIUM e o
FAZENDARTE - ESPAÇO INFANTIL estão agora em novo endereço:

Rua Barão de Mesquita, 677 - A, esquina com Rua Uruguai.

Disponibilidade de Horários
Te l e f o ne : ( 2 1 ) 9 9 9 2 5 - 7 5 8 0

Jornal Ramatis
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Ricardo Di Bernardi
Há que se fazer uma distinção muito importante entre
religiosidade e religião. A primeira refere-se ao sentimento ou às vezes
emoção, que se expressa com relação ao transcendental, seja como um
sentimento direcionado ao criador, Deus, seja como o sentimento da
continuidade da vida pós-morte, ou ainda sentimentos devocionais ou
afetivos a seres do mundo extrafísico.
A religiosidade acompanha o Ser humano desde a época dos
trogloditas, interpretada por alguns como sentimento
de medo e insegurança perante as dificuldades da
vida, na realidade reflete um instinto natural,
verdadeiramente profundo da conexão existente com
a nossa origem. Um sentimento que provém do nosso
inconsciente refletindo na superfície do nosso cérebro
o registro da nossa realidade transcendental e origem
espiritual.
Quanto à religião trata-se de uma instituição
humana, uma organização com peculiaridades as
mais diversas que refletem costumes, cultura, etnia,
cristalizações de ideias pela tradição e interesses de
grupos dominantes. Curiosamente, os grandes
líderes ou ícones das instituições religiosas não as
fundaram nem tampouco sugeriram fosse erigida uma
nova religião, apesar disto, foram denominados
figuras referenciais e até divinizados pelos que os
seguiram. Assim, por exemplo, transformaram Jesus
Cristo no Deus do Universo Infinito.
A religiosidade e a sexualidade poderiam, com
facilidade, seguir ombro a ombro, pois ambas são
forças que se complementam, ambas são energias que promanam do
inconsciente e refletem valores maiores. No entanto, em função da
exteriorização agressiva da energia sexual, compatível com o atraso do
ser humano, as instituições religiosas vêm relacionando-a com o pecado.
A relação sexo-pecado se estratificou no inconsciente de nossa
humanidade, principalmente, pelo celibato imposto aos sacerdotes que
tinham como real a correlação sexo-pecado, pois em sua vivência
pessoal a expressão orgânica da sexualidade seria transgressão dos
votos a que haviam se submetido. Este bloqueio os levava a transmitir aos
devotos da religião a noção de espiritualidade sempre estar ligada ao
distanciamento do sexo, daí decorrerem normas e crenças como a
necessidade de se atribuir à Maria uma virgindade, já que seria “mãe de
Deus”.

Cirurgiã - Dentista

Os resíduos da influência da religião dominante no ocidente, observam-se
até na atualidade, quando pessoas bem intencionadas, mas mal
informadas, abandonam seu companheiro ou companheira -que lhe
confiou sua entrega na sexualidade- e partem em busca de uma
santificação ou purificação da alma, esquecendo-se que a lesão psíquica
naquele que foi abandonado é ação que gerará reação correspondente no
mecanismo da Lei Universal.
Abstinência sexual, em casais, muitas vezes decorre da falta de
criatividade, alegria, e mutualidade de interesses na
área específica da sexualidade. A espiritualização,
em nosso planeta pode ser procurada, desenvolvida
e dinamizada sem necessidade alguma de
abstinência sexual em casais legitimamente
constituídos e programados antes do renascimento
para se apoiarem mutuamente.
Líderes religiosos de expressão máxima como um
dos últimos Papas, chegam a proclamar que a
relação sexual entre casais só deveria ocorrer para a
procriação. Postura que traduz total
desconhecimento da necessidade de interação e
troca energética entre casais que se amam. Se o
intercâmbio sexual fosse apenas um mecanismo
necessário para a reprodução ainda estaríamos na
fase animal onde ocorrem cios ou períodos
específicos para o uso exclusivo do sexo à
reprodução.
Por outro lado, conhecemos na história da
humanidade algumas seitas esdrúxulas que
apresentavam, em seus rituais, momentos e espaços
a dedicar o ato sexual aos deuses. Casais se
relacionavam, em atos secretos, intercambiando energias com entidades
vampiras em solenidades ritualísticas nas quais Espíritos desencarnados
enfermos da mente locupletavam-se de energias vitais das atividades
sexuais de homens e mulheres. São extremos observados no decorrer
da evolução da nossa sociedade terrestre e essas posturas geraram
mecanismos medievais de repressão.
A força sexual da alma deveria ser mais bem compreendida. Toda
a fisiologia que apresentamos nesta fase de evolução é normal, divina,
compatível com nosso estágio evolutivo e deveria ser dinamizada sempre
com ética e amor.
Dr. Ricardo Di Bernardi - Médico homeopata.
Imagem: Google.

DOHE

CRO/RJ 14219

Fígado
Adultos e Crianças - Particular e Convênios
Tel.: 2208-4865 / 2208-2156
Rua Barão de Mesquita, 950 sala 205 - Lgo Verdun - Grajaú

Utilidade Pública Municipal - Lei 3825 de 30.08.2004

Tels: 2577-6890 / 9979-3818 Site:
WWW.dohefigado.com.br

w w w. r a m at i s . c o m . b r

O objetivo social da DOHE FÍGADO é auxiliar os doentes em suas necessidades básicas, mantê-los
bem informados, organizando o grupo, apoiando suas reivindicações de forma ordeira e
democrática, exigindo o cumprimento dos direitos constitucionais junto aos órgãos gestores de
saúde e demais setores governamentais e privados.

Conheça o Sistema de Tratamentos Espirituais
que a Sociedade Espírita Ramatis oferece.

A Dohe Fígado não tem nenhuma ajuda governamental. Ela é mantida pelas
contribuições do quadro social e de colaboradores.

Acesse o site da SER

Jornal Ramatis
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Irmão Ernest.

Delfos
“Busca a flor que desabrocha em
meio do silêncio que se segue à
tormenta, não antes; ela crescerá,
lançará renovos, deixará ramos e
folhas, formará botões, enquanto a
tempestade prosseguir, enquanto
perdurar a batalha...”
Luz do Caminho – item 21
A flor está dentro de ti. Nas profundezas silenciosas de teu ser, ela
se desenvolve, agita-se, cresce, para, mais tarde, empolgar com seu
perfume, com as suas pétalas, com a sua presença, todas as periferias de
tua personalidade, de teu ego físico, mental, emocional. A flor, lótus no
Egito, rosa, lírio ou margarida no Ocidente, a flor da alma, és tu mesmo. É
o teu Emmanuel, Deus conosco, é o Redentor que te redime de dentro, é a
luz que te acompanha desde o início. Um dia, ela desabrochará por
inteiro; só então conseguirás perceber os efeitos produzidos pela
tempestade que desabou sobre ti durante o elabora-se da flor.
A tempestade pode ter sido terrível, milhares de castelos
construídos por tuas fantasias podem ter ruído, implacavelmente, como
castelos de cartas; teus sonhos mais caros podem ter sido frustrados,
mas quando a flor, que és tu, emergir de ti, quando te perceberes uno com
a fonte dos Universos, quando souberes quem és ou quando, ao menos,
começares a ter vislumbres dos primeiros lampejos do grande sol que há
de raiar dentro de ti, então, todas as tuas frustrações, todo o desmoronarse dos teus castelos mais queridos, tudo quanto te pareceu desgraça,
desordem, desarmonia, será compensado pela única felicidade
imperturbável, aquela que depende de ti e da divindade que se esconde
em ti. Faze dentro de ti o silêncio da espera; aguarda que a flor,
silenciosamente, se desenvolva no jardim da tua alma. Um dia, quando
menos esperares, serás surpreendido por sua aparição miraculosa; então
perceberás que valeu a pena ter sofrido e esperado.
Livro: “O Canto da Vida”, através de Luiz Antonio Millecco.

Na oportunidade de servir, de realizar,
de movimentarmos nossa matemática,
aplicamos o somatório adequado às
nossas atividades, promovendo novos
resultados para nossa consciência.
Nossa consciência, evidentemente,
computa o saldo de nossa eficiência ao
longo dos séculos. Buscamos
realmente ampliá-la, para melhor
permitir compreender Deus na mais
excelsa beleza.
Mas tudo é uma questão de mérito e
trabalho!
Descobrir Deus é viver, é compreender a vida, é conhecer
verdadeiramente o sentido do bem e do mal. Mas como? Como fazer isso
se não através da experiência no mundo físico e da compreensão nos
planos espirituais quando estamos lá aptos a perceber outros valores que
serão incorporados ao nosso ser?
E assim a história se faz; a cada lição com a sua carga de aprendizado.
E isso significa Liberdade!!!
Fonte: livro “O Amor Sempre Vence” - Vol. III - recebido pelo médium Luiz
Antonio Ferreira.
* O Espírito Irmão Ernest, através do médium Luiz Antonio, nos transmite valiosos
ensinamentos sobre a Vida e sobre o verdadeiro Amor. É um peregrino que conta
histórias de Amor.

Para Refletir:
O homem deve promover a sua ventura pela iniciativa do “buscar”, saber e
viver o motivo básico da vida espiritual, muito além das necessidades
comuns e instintivas.
O homem há que saber que “a semeadura é livre” mas “a colheita é
obrigatória”! Primeiramente, o homem deve saber o que quer, e, depois,
buscar o que deseja!
Ramatis.
(do livro Sob a Luz do Espiritismo - Hercílio Maes).

Espaço agradável e respeitoso para o
público da grande Tijuca.
Para reuniões, churrascos, aniversários...

Rose ou Mauro - cel: 99236-3448

Especialista em Saúde Integral

De segunda a sexta com hora marcada.
Centro - Copacabana - 8372-1041

(Taróloga)

Atendimento em Copacabana
Contato: 99875-5789
tovasender@gmail.com

Marque agora: 2278-1391 – 99958-5420
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Caro amigo,
Pense naquela luz rosa
imanente e sintonize a
mensagem para seus irmãos de
caminhada.
A humanidade tateia nas trevas
devido aos anseios obscuros
que oprimem os corações
humanos.
Os homens parecem loucos em sua faina de se apossarem das luzes
ilusórias do mundo e de seus encantamentos sensoriais.
Falta a maturidade espiritual para enfrentarem a sedução dos convites
perniciosos que acicatam seu viver.
Nesse contexto conturbado da humanidade terrestre, mensagens falando de
espiritualidade e de coragem diante das investidas trevosas são muito úteis
para a devida reflexão daqueles que estudam os temas espirituais em suas
várias linhas.
A prova na carne é difícil e só aqueles que permanecerem com o fogo da alma
aceso estarão capacitados para o labor espiritual em meio aos diversos
problemas que se apresentam no viver comum.
Os estudos espirituais levam a sérias reflexões e fomentam
questionamentos importantes a respeito da longa travessia do espírito pelas
várias existências nos planos de manifestação.
Mediante a ponderação consciencial séria e desprovida de artificialismos
técnicos ou fantasiosos, a consciência progride nos valores pelos quais
sustenta seu padrão vibracional.
O discernimento revela aos olhos espirituais o INVISÍVEL IMANENTE e a luz
revela ao coração o AMOR QUE GERA A VIDA!
Meditando em cima dos temas pertinentes ao estudo espiritual,
manifestando o amor na caminhada ascensional e colocando em prática os
valores colimados, os portais divinos abrem-se e dão passagem aos
recursos espirituais compatíveis com o fogo da alma aceso no coração do
estudante dedicado ao serviço do esclarecimento e da paz consciencial.
O fogo da alma aceso é o guia interno que permite ao estudante enfrentar as
trevas que o pressionam, interna e externamente. É o seu valor real e
transcendente. Nem a morte ou o mundo podem apagá-lo, pois é um estado
de consciência interno e eterno. Até mesmo os sóis um dia se apagam, mas
quem poderá destruir a luz imperecível no seio do ser que nunca morre?
O seu porvir está escrito em letras de fogo em seu coração espiritual.
Nos olhos do estudante espiritual que moureja na gleba terrena com

dedicação e que, mesmo sofrendo a ação das amargas experiências
inerentes à prova terrestre, ainda assim ergue os olhos ao Alto e agradece, o
brilho divino faz sua morada sempiterna.
Nesse mundo de homens ensandecidos e prisioneiros da angústia, quem
poderá dizer que é feliz? Contudo, há homens que carregam um sol espiritual
em seus olhos e o fogo da alma aceso em seus corações.
O mundo não sabe, mas o IMANENTE INVISÍVEL está guiando seus passos
na longa travessia da "noite reencarnatória".
Ele os guiará em meio às intempéries cármicas e os proverá da paz espiritual
que conforta internamente e dá a segurança aos seus passos nas trilhas
ascencionais.
No cadinho das experiências humanas, eles desenvolverão o nível de
consciência adequado ao desiderato espiritual que abraçaram nas iniciações
espirituais invisíveis e galgarão os devidos graus conscienciais que os
levarão a outros planos de manifestação sutil na imensidão interdimensional
bordada no tecido vivo do universo pelos engenheiros siderais que regulam a
evolução das várias humanidades espalhadas pelas estrelas em eterna
ascensão.
Que os estudantes espirituais mantenham firme a vontade de erguerem o
véu de maya (ilusão) e de servirem aos ditames da LUZ.
Que as provas do caminho não os afastem de seus valores imperecíveis.
Que as falhas dos outros e as suas próprias não desanimem suas buscas
pelo esclarecimento espiritual e humano.
Que as experiências amargas sejam transformadas pelo discernimento e a
paciência em lindas lições de crescimento. Não é tarefa fácil, mas é possível
a quem carrega o fogo da alma aceso no coração.
Quem quiser manifestar PAZ e LUZ na existência, precisa primeiro
manifestar PAZ e LUZ em si mesmo.
Que seus olhos brilhem por isso e que seus corações estejam ardendo de
compaixão.
Na consciência esclarecida não há vitórias ou derrotas, só PAZ E LUZ!
- Ramatís e Os Iniciados* (Recebido espiritualmente por Wagner Borges.)
- Nota: * Os Iniciados - grupo extrafísico de espíritos orientais que opera nos planos invisíveis do
Ocidente, passando as informações espirituais oriundas da sabedoria antiga, adaptadas aos
tempos modernos e direcionadas aos estudantes espirituais do presente. Composto por
amparadores hindus, chineses, egípcios, tibetanos, japoneses e alguns gregos, eles têm o
compromisso de ventilar os antigos valores espirituais do Oriente nos modernos caminhos do
Ocidente, fazendo disso uma síntese universalista. Estão ligados aos espíritos da Fraternidade da
Cruz e do Triângulo. Segundo eles, são “iniciados” em fazer o bem, sem olhar a quem.

TERAPEUTA HOLÍSTICA
SHIATSU FACIAL
Fisioterapeuta

Saúde e Rejuvenescimento

CREFITO: 2/20.412-F

Ambulatório Social
Realinhamento e harmonização dos chakras
Com cristais e cromoterapia
Preço: R$ 15.00

Valéria

TEL: 25775429 / 8005-4576 - TIJUCA

Tel.: 8775-7701 / 9128-9133

Modas

R$ 10.00 + 3 alimentos ou higiene, a combinar.
R$ 15.00 + 2 alimentos ou higiene, a combinar.
Reiki à distância.

Vila Center Shopping - Rua Silva Pinto, 49

Atendimento em domicílio, Hospitais e Clínicas.
Peça a programação.

Lj. 101, Vila Isabel
(Esquina com Boulevard 28 de Setembro 373)
Tel-Fax. 2576-2505

Inf: 98546.3036 oi / 99403.1183 claro

