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H 
á vinte e tres anos o Grupo Espírita Fraternity Spiritist Society de Londres, iniciou as 

suas atividades no dia 1º de Maio de 1992 pelo seu fundador Kleber Luiz Celedon e 

colaboradores com a finalidade de auxiliar a todos que quisessem e precisassem de 

apoio dentro da Doutrina Espírita e aos poucos foram chegando os amigos, trabalhadores e cada 

um acrescentando algo de si em prol de uma comunidade. Uma Casa Espírita representa um               

OASIS de Luz aos que buscam o bálsamo para suas dores e sofrimentos. Funciona como um        

Hospital onde são tratados os males da alma e cujo tratamento se faz através do Médico Jesus 

com seu receituário angelical, que é, O Evangelho  e Kardec prescrevendo as orientações            

salutares  recebidas pelos Espíritos Superiores. Agradecemos às Entidades Espirituais, à Equipe 

Médica e a todos os trabalhadores espirituais que sempre estão presentes orientando, cuidando de 

todos para que o trabalho seja amparado por Deus. Estamos felizes por fazer parte desta Família 

Espiritual. Que Jesus continue abençoando  essa Casa que nos acolhe com tanto amor. 
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03/02/1953 - Lançada em São Paulo a “Campanha Auta de Souza”, na            

Federação Espírita do Estado de São Paulo. 

05/02/1876 - Em Manchester, Inglaterra, são apresentadas moldagens em 

parafina de mão e pés de espíritos materializados por intermédio do médi-

um William Osley. 

06/02/1832 - Realiza-se o casamento de Allan Kardec com a professora 

Amélie Gabrielle Boudet. 

06/02/1843 - Nasce na Inglaterra Frederic William Myers, pesquisador de 

fenômenos mediúnicos. 

07/02/1901 - Desencarne da poetisa Auta de Souza, na cidade de Natal, 

RN. 

15/02/1926 - Desencarna Gabriel Delanne. A Federação Espírita Brasileira 

publica seus livros que abordam o aspecto científico da Doutrina: “A Alma 

é Imortal”, “O Espiritismo Perante a Ciência”, “A Evolução Anímica”, “O 

Fenômeno Espírita”, “A Reencarnação”. 

18/02/1891 - É fundado pelo Dr. Bezerra de Meneses o “Grupo Espírita 

Regeneração”. 

20/02/1822 - Desencarna em Salvador, Bahia, a freira Joanna Angélica de 

Jesus. Hoje, como Joanna de Angelis trabalha em favor da humanidade,   

através do médium Divaldo Pereira Franco. 

26/02/1802 - Nasce na França o romancista Victor Hugo; era adepto do                 

Espiritismo. 

09/03/1979 - Data do desencarne de José Herculano Pires, autor de vários 

livros e tradutor das obras de Kardec. 

19/03/1839 - Nasce em Portugal, na Freguesia de Águas Santas, Antonio 

Gonçalves da Silva Batuíra, médium curador espírita. 

20/03/1833 - Nasce na Escócia aquele que foi considerado o maior            

médium de efeitos físicos, Daniel Dunglas Home. 

22/03/1882 - Publicação pela primeira vez na língua portuguesa o livro “A 

Gênese”, de Allan Kardec. 

25/03/1856 - Allan Kardec toma conhecimento através de uma comuni-

cação mediúnica da existência do Espírito "A Verdade", esteio da                  

codificação. 

29/03/1772 - Desencarna o médium Emmanuel Swedenborg, um dos pre-

cursores do Espiritismo. Em 1688, na mesma data de 29 de março, nasceu 

na Suécia. 

31/03/1848 - O Fenômeno espírita em Hydesville - EUA 

31/03/1869 - Desencarna em Paris, vitima de um aneurisma, Allan Kardec, 

“O Codificador da Doutrina Espírita””. 

31/03/1870 - É inaugurado em Paris, no cemitério de “Pére-Lachaise”, o 

monumento funerário de estilo celta, onde se encontra os despojos de 

Allan Kardec. 

31/03/1897 - Fundação da Livraria da Federação Espírita Brasileira. 
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“Apresentando-se em caráter pandêmico, a depressão avassala os 

mais variados segmentos sociais, arrastando    verdadeiras multidões 

ao terrível distúrbio de conduta”.1 

 

C 
onfirmando todas as previsões, a depressão é 

hoje uma doença tão presente na sociedade 

que para alguns profissionais ela é uma reação 

“perfeitamente normal”, tornando-se pre-

ocupante somente quando interfere nas atividades diárias. 

Será? 

Uma pessoa saudável se sente bem, então não podemos 

considerar que um estado depressivo seja um estado 

saudável. O fato de um número considerável de pessoas 

viverem em estado depressivo não o torna a condição      

normal do homem e da mulher modernos. 

Sabemos que nem sempre estamos alegres, pois nem as 

crianças ficam nessa condição todo o tempo. Mas o fato de 

não estarmos sempre alegres não significa que estejamos 

deprimidos. Independente de estarmos alegres ou não, 

precisamos estar bem em nossa vida, ou seja, uma sen-

sação de bem-estar, de encontrarmos satisfação em tudo o 

que fazemos, dessa forma, mesmo que por alguns momen-

tos estejamos tristes, não apresentaremos depressão.  

A tristeza não é sinônimo de depressão, mas se nos en-

contramos constantemente tristes muito provavelmente a 

causa dessa tristeza pode nos revelar a origem do estado 

depressivo. Entrar verdadeiramente em contato com                

nossas emoções é passo fundamental para encontrarmos  

respostas sobre nós mesmos.  

Então, será que estamos confundindo tristeza com                  

depressão? Será que não estamos diagnosticando  

demasiadamente questões pessoais que precisam ser  

resolvidas, patologias sociais que precisam ser vistas 

como uma doença, e consequentemente buscamos nos 

medicar para resolver o que achamos ser depressão?  

O psiquiatra norte americano Allen Frances, ex-diretor do 

guia de referência mundial para doenças psiquiátricas, 

acredita que sim, e alerta que “estamos transformando os 

problemas diários em transtornos mentais e tratando-os 

com comprimidos”.2   

Sempre que abandonamos questões importantes na vida 

estas voltam a nos atormentar, sejam na vida presente ou 

no passado distante, como afirma Joanna de                           

Ângelis3
 : “Toda existência humana obedece a uma           

planificação cuidadosa, mediante a qual acrisola os senti-

mentos que se ampliam, facultando à inteligência pene-

trar na indefectível Lei de Causa e Efeito”. É claro que 

não estamos aqui afirmando que ao entristecermos esta-

mos sob a lei do retorno, mas que a tristeza pode ser um 

chamado da alma para que voltemos nossa atenção ao 

que realmente importa, pois se não estivermos atentos 

estaremos falhando no mesmo ponto que por certo já nos 

equivocamos muitas vezes. 

E justamente por estarmos tão profundamente compro-

metidos com a vida, mesmo que inconsciente, sabemos 

que precisamos realizar algo importante para o nosso 

espírito e esse impulso só pode ser encontrado quando 

mergulhamos profundamente em nós, e se ficarmos pros-

trados não encontraremos os talentos a nós confiados. 

Ando ficamos demasiadamente tristes perdemos o               

entusiasmo, a vida passa a ser percebida pela óptica pes-

simista e inflexível “não adianta nada”, “eu não consigo” o 

que de certa forma mantem a tristeza alimentada. Ora, se 

estamos desistindo antes mesmo de tentarmos todas as 

alternativas, deveremos nos perguntar: Realmente tenho 

fé? E depois: Porque estou escolhendo a tristeza? Sem 

dúvida encontramos aqui um conflito e esse não é o  

problema na verdade é a solução. 

Como falei acima, precisamos nos sentir satisfeitos com o 

direcionamento que estamos dando a nossa vida, o que 

significa que deveremos nos conectar com a felicidade 

real, claro que tristeza não é o oposto de felicidade, mas 

se não estivermos sincronizados com o sentido real da 

vida escolheremos a tristeza como fio condutor e inevi-

tavelmente confundiremos o nosso sinal de alerta com 

uma doença. E porque a depressão é no momento ainda 

tão pouco compreendida perdemos a chance de crescer 

e escolhemos a dor. Mas, tudo é sempre uma questão de 

escolha! 

 

 

1 Vitória sobre a Depressão. Joanna de Ângelis/Divaldo Franco. Leal Editora 

2 Entrevista disponível em www.freudiana.com 

3 Vitória sobre a depressão. Joanna de Ângelis/Divaldo Franco. Leal Editora  
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D 
esencarnou na manhã de 5 

de Janeiro, no litoral norte 

paulista, aos 77 anos, a    

médica Marlene Rossi Severino 

Nobre, devido a um enfarte. Estava 

com a família em Ilha Bela e retornaria 

no dia 6 para a capital São Paulo. 

Marlene Nobre nasceu em 1937 em 

berço espírita, na cidade de Severínia, 

no interior do Estado de São Paulo. 

Cursou medicina na Faculdade        

Federal do Triângulo Mineiro entre 

1957 e 1962, a partir do que passou a 

integrar o movimento espírita de  

Uberaba e ter contatos mais diretos 

com Chico Xavier, de quem se tornou 

amiga pessoal. Casou-se em 1964 

com o advogado, político, jornalista e 

professor José de Freitas Nobre,        

figura bastante querida nas lides es-

píritas, que desencarnou em 1990, 

aos 68 anos, vítima de câncer, e com 

quem teve dois filhos. Com ele, fun-

dou o jornal “Folha  Espírita”, do qual 

se tornou diretora-presidente. Em 

1968, participou da criação da Associ-

ação Médico-Espírita (AME) do Es-

tado de São Paulo, da qual foi  a 

primeira secretaria e depois, 

da dra. Marlene Nobre, integrava o 

Conselho Nacional de Entidades Es-

pecializadas da Federação Espírita 

Brasileira (FEB). Em seu portal na 

internet, ao noticiar o passamento da 

já saudosa companheira, a FEB enal-

teceu sua dedicação à causa da 

divulgação do Espiritismo pelo mun-

do. Em dezembro, o SEI estampou 

em sua primeira página artigo da dra. 

Marlene com o título “O que o Cristo 

espera de nós”, que pode ser lido em 

www.boletimsei.org.br/?wpfb_dl=455. 

O velório aconteceu na manhã do dia 

6 de Janeiro no Funeral Home, no 

bairro Bela Vista da capital paulista. 

O enterro foi às 10h do dia seguinte, 

no Cemitério do Araçá, no                      

Pacaembu - SP. 

 

  

presidente ate o ano 2000. Por orien-

tação do Espírito Dr. Bezerra de 

Menezes, transmitida através de  

Chico, esforçou-se por aglutinar as 

AMEs já criadas na AME-Brasil, que 

nasceu em 1995 durante o terceiro 

congresso de medicina e espirituali-

dade que promoveram. A AME-

Internacional surgiu em 1999, fruto 

de parceria entre espíritas do Brasil, 

Argentina, Colômbia, Guatemala, 

Panamá e Portugal, a qual hoje tam-

bém congrega a AME-Estados 

Unidos, a AME-Cuba, a AME-Suíça, 

dentre outras. Além de conferencista, 

a dra. Marlene, como era também 

conhecida, escreveu diversos livros. 

Alguns deles são “A Obsessão e 

suas Máscaras”, “O Passe como Cu-

ra Magnética”, “A Vida contra o Abor-

to”, “Não será em 2012!” e “Chico 

Xavier, meus Pedaços do Espelho”, 

lançado no final do ano passado pela 

FE Editora, ligada à “Folha Espírita”. 

Marlene Nobre fundou ainda na ca-

pital paulista o Grupo Espírita Cairbar 

Schutel, e em Diadema (SP) o Lar do 

Alvorecer, instituições que presidia. 

Desde abril, a AME-Brasil na pessoa  



C 
ontou-me um confrade que seu pai, dedicado 
farmacêutico, desses que colocam o ideal de 
servir acima do interesse de ganhar, era bem 

inspirado e sempre acrescentava algo aos medicamentos 
que vendia para pessoas desalentadas que procuravam 
ajuda. 
 Além da oração e da confiança em Deus, 
recomendava-lhes que se colocassem diante do espelho 
e se pusessem a fazer caretas. 
 Vendo o ridículo de tal situação, geralmente os 
pacientes acabavam por dar risadas, esse remédio mara-
vilhoso para os estados depressivos. 
 Dotado da sensibilidade dos que se preocupam 
com o próximo, o farmacêutico sabia ler as angústias que 
oprimem a alma humana, e, não raro, tomava medidas 
inusitadas, mas salvadoras, em favor dos fregueses. 
 Certa feita atendeu pobre prostituta, amargurada, 
semblante depressivo, que se queixava da grande quan-
tidade de ratos em sua residência. Queria um veneno 
poderoso para acabar com eles. 
 O farmacêutico, adivinhando sua real intenção, 
preparou em envelope um poderoso laxante.  
 A jovem passou três dias literalmente presa no 
sanitário. 
 Quando houve condição para sair, foi à farmácia 
e pôs-se a xingar o farmacêutico, extremamente irritada. 
Logo, porém, caiu em lágrimas e agradeceu sua inter-
ferência providencial.  
 A ideia do suicídio fora um repente, um momento 
de desespero.  
 Aqueles dias de molho lhe permitiram repensar a 
sua vida, ajudando-a a tomar outro rumo.  
Muito interessante, caro leitor, a metodologia do far-
macêutico, recomendando caretas diante do espelho. 
 Há psicólogos que usam a terapia do riso.  
 Receitam, a par de outras orientações, que os 
pacientes vejam filmes de Carlitos, do Gordo e o Magro, 
dos Irmãos Marx, dos Três Patetas e outros especialistas 
em comédias tipo pastelão, para desopilar o fígado. 
 Não há tristeza que resista a boas gargalhadas. 
 E não se trata de mera especulação ou fantasia, 
nem de mero condicionamento.  
 Está demonstrado por pesquisadores que a risa-
da libera endorfinas na corrente sanguínea, neurotrans-
missores que parecem possuir propriedades mágicas. 
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01.02.15  - Estudo do Livro Nosso Lar                                                                                   

08.02.15 -  Manuel Portásio                                                                                                

Tema:        Aliança da ciência e da religião                                                                                                                             

15.02.15 -  Maria Paula                                                                                                                   

Tema:        Despertar da Consciência                                                                                                                                  

22.02.15 -  Juselma Coelho                                                                                                   

Tema:        Pensamento & Vontade 

 

Melhoram a memória, a resistência, o sistema imuno-
lógico, e… também o estado de espírito, favorecendo o 
abençoado bom humor.  
 
Portanto, leitor amigo, quanto mais riso, melhor. 
 Em qualquer situação, antes rindo que choran-
do. 
 Um companheiro recebia, sorridente, pessoas 
que compareciam ao velório de seu pai. 
 Alguém advertiu: 
 – Melhor você deixar de sorrir, pode pegar mal. 
 E ele: 
 – Meu pai estava com oitenta e nove anos.         
Lutava contra um câncer havia cinco anos. Sofria muito. 
O desencarne foi uma bênção para ele. Por que, portan-
to, demonstrar uma tristeza que não sinto? Pelo con-
trário. Estou muito feliz, porquanto ele enfrentou com 
coragem e dignidade sua provação. Certamente estará 
muito bem na Espiritualidade, junto aos nossos                 
familiares que o precederam. 
 
Outro detalhe que merece nossa consideração, leitor 
amigo, é o purgante que nosso prezado farmacêutico 
deu à jovem. 
 Doenças, dificuldades, contratempos,              
problemas que nos  aborrecem tanto, funcionam na  
maior parte das vezes como autênticos depurativos da 
alma, evitando que nos comprometamos em desvios 
perigosos. 
 Estivéssemos sempre conscientes disso e 
haveríamos de enfrentá-los com serenidade, confiantes 
em Deus, dispostos ao esforço do Bem, sem 
reclamações e sorrindo sempre, liberando as mágicas 
endorfinas, para jamais perdermos a capacidade de ser 
felizes, mesmo na adversidade. 
 

  
 

 
 
 

                                                                                                                                   

01.03.15 -  Estudo do Livro Nosso Lar                                                                               

08.03.15 -  André Luiz Oliveira                                  

Tema:       O orgulho e a Humildade                                                                                        

15.03.15 -  Manuel Portásio                                                                                                    

Tema:        O Homem de Bem                                                                                                               

22.03.15 -  Silvia Gibbons                                                                                                                                     

Tema:        Meu Reino não é deste Mundo                                                                              

29.03.15 -  Manuel Portásio                                                                                                      

Tema:        Allan Kardec, O Codificador 

Palestras, algumas ao vivo 

www.radioceac.com.br 


