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FESTIVA
Prepare-se para mais um

Encontro de Confraternização da família do
Grupo Espírita Batuíra.
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do Núcleo Assistencial do GEB, 
em Vila Brasilândia, moderniza-se 
para melhor preparar padeiros e 
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Casa de 
Cuidados Lar 

Transitório 
Batuíra,

no seu sétimo 
aniversário, deixa a 

fase de infância.



Editorial
VIGIEMOS!

batuíra jornalPÁG. 2

Tende cuidado para que alguém 
não vos seduza; porque muitos 
virão em meu nome, dizendo: “Eu 
sou o Cristo”, e seduzirão a mui-
tos. - Mateus, cap. 24, v. 4 e 5.
Então, se alguém vos disser: O 
Cristo está aqui, ou está ali, não 
acrediteis absolutamente; por-
quanto falsos Cristos e falsos 
profetas se levantarão que fa-
rão grandes prodígios e coisas 
de espantar, ao ponto de sedu-
zirem, caso fosse possível, os 
próprios escolhidos. – Mateus, 
cap. 24, v. 23 e 24.
Se vos disserem: “O Cristo está 

aqui”, não vades. Ao contrário, 
tende-vos em guarda, porquanto 
são numerosos os falsos profe-
tas (...). Não vos disse o Cristo: 
Conhece-se a árvore pelo fruto? 
(...) É assim, meus irmãos, que 
deveis julgar; são as obras que 
deveis examinar... 
Desconfiai, porém, das palavras 
melífluas, desconfiai dos escri-
bas e dos fariseus que oram nas 
praças públicas, vestidos de lon-
gas túnicas. Desconfiai dos que 
pretendem ter o monopólio da 
verdade!
Não, não, o Cristo não está en-

tre esses, porquanto os que Ele 
envia para propagar sua santa 
doutrina e regenerar o seu povo 
serão acima de tudo - seguindo-
lhe o exemplo - brandos e humil-
des de coração (...). De tudo que 
revele um átomo de orgulho, fugi 
como de uma doença contagiosa, 
que corrompe tudo em que toca. 
Lembrai-vos de que cada criatura 
traz na fronte, mas principalmente 
nos atos, o cunho da sua grande-
za ou da sua inferioridade.

Extraído do Evangelho
Segundo o Espiritismo, cap. XXI, 

item 8, Allan Kardec.

Nunca é demais esta advertência 
(vigiemos!) aos tarefeiros do bem. 
É muito difícil a escalada ao topo 
da montanha, no entanto é fácil 
deslizar ladeira abaixo. No mundo 
das nossas realizações, uma leve 
distração pode comprometer todo 
um trabalho que se afigurava ra-
diante e promissor. Um pequeno 
sopro pode apagar a luz. Um pe-
queno descuido pode nos ocasio-
nar um acidente.
Não é por que fomos os escolhi-
dos para semear a mensagem do 
Evangelho, que já devemos nos 
considerar imunes às forças do 
mal. É bom reconhecer que ainda 
somos seres atrasados e muito 
distantes da perfeição. Em nós, 
o orgulho, o egoísmo e a vaida-
de estão ainda enraizados em 
nosso coração. Qualquer vacilo, 
esses vícios da alma surgem sob 
a forma de vírus destruidores de 

nossos melhores sonhos.
O orador que profere palestras bri-
lhantes, não deve se esquecer de 
que os aplausos, os elogios e os 
comentários amáveis - se não as-
similados com humildade - podem 
criar-lhe embaraços emocionais, 
conferindo-lhe a crença de que já 
atingiu o ápice. E é exatamente isso 
o que as entidades adversárias do 
bem desejam que acreditemos.
O médium psicógrafo que escreve 
mensagens e livros em profusão, 
não pode olvidar que não basta 
somente se colocar à disposição 
dos Espíritos escritores; é preciso 
avaliar cada página psicografada. 
E que, depois de acabada a produ-
ção literária, por mais brilhante que 
ela se nos apresente aos olhos, é 
preciso submetê-la à razão e à críti-
ca especializada, para lhe avaliar o 
conteúdo doutrinário. Do contrário, 
o entusiasmo incontido pode ser a 

pedra de tropeço e de queda.
A obsessão, diz-nos Kardec, é o 
maior escolho da mediunidade. To-
dos nós podemos ser vítimas dela, 
se não vigiarmos e orarmos cons-
tantemente. Se o Cristo foi asse-
diado por entidades menos felizes, 
o que dizer de nós, almas apenas 
saídas parcialmente do lodaçal da 
ignorância e dos vícios?
Portanto, é imprescindível que a 
todo instante estejamos atentos 
aos nossos pensamentos e ações, 
para que não venhamos a ser se-
duzidos pela crença de que vigiar é 
tarefa dos outros e não nossa. 
Lembremo-nos de que o orgulho, 
a vaidade e o egoísmo, somados à 
influência dos Espíritos inferiores, 
por vezes nossos inimigos do pas-
sado, pode nos levar ao fracasso. 
Daí porque a necessidade de aten-
ção. Vigiemos!         

Geraldo Ribeiro - Editor

Folheando o Evangelho
OS FALSOS PROFETAS



Diálogo com os Espíritos
ANJOS DA GUARDA, ESPÍRITOS PROTETORES
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P. Há Espíritos que 
se ligam a uma pes-
soa, em particular, 
para protegê-la?
R. Sim, o irmão es-
piritual; é o que cha-
mais o bom Espírito 
ou o bom gênio.

P. Que se deve entender por anjo da 
guarda?
R. O Espírito protetor de uma ordem 
elevada.
P. Qual a missão do Espírito prote-
tor?
R. A de um pai para com os filhos; 
conduzir o seu protegido pelo bom ca-
minho, ajudá-lo com seus conselhos, 
consolá-lo nas suas aflições, susten-
tar sua coragem nas provas da vida.

P. O Espírito protetor é ligado ao in-
divíduo desde seu nascimento?
R. Desde o nascimento até a morte; 
e frequentemente o segue depois da 
morte, na vida espírita, e mesmo atra-
vés de numerosas existências corpó-
reas, porque essas existências não 
são mais do que fases bem curtas da 
vida do Espírito.
P. A missão do Espírito protetor é 
voluntária ou obrigatória?
R. O Espírito é obrigado a velar por 
vós, porque aceitou essa tarefa, mas 
pode escolher os seres que lhes são 
simpáticos. Para uns, isso é um pra-
zer; para outros, uma missão ou um 
dever. 
P. O Espírito protetor está fatalmente 
ligado ao ser confiado à sua guarda?

R. Acontece frequentemente que cer-
tos Espíritos deixem sua posição para 
cumprir diversas missões, mas nesse 
caso são substituídos.
P. O Espírito protetor abandona às 
vezes o protegido, quando este se 
mostra rebelde às suas advertên-
cias?
R. Afasta-se, quando vê que seus 
conselhos são inúteis e é mais forte a 
vontade do protegido em submeter-se 
à influência dos Espíritos inferiores, 
mas não o abandona completamente, 
e sempre se faz ouvir. É o homem que 
lhe fecha os ouvidos. Ele volta, logo 
que chamado.
- Continua na próxima edição.

Extraído de O Livro dos Espíritos,
q. 489 / 495, Allan Kardec.

Um valor do GEB
A CARIDADE

Desde que foi fundado, em 15 de 
janeiro de 1964, o Grupo Espírita 
Batuíra (GEB) tem norteado suas 
ações em ajudar as pessoas e fa-
mílias carentes. No mesmo ano 
em que foi criado, o GEB realizou 
a 1ª Distribuição Semestral de ali-
mentos, roupas e artigos de uso 
pessoal às pessoas necessitadas. 
De lá até os nossos dias, este pro-
jeto tem sido uma constante. Já 
está na 90ª edição.
Mais tarde, seguindo a linha do 
atendimento às necessidades bá-
sicas dos assistidos, seguiram os 
projetos de sopa fraterna, família 
assistida, atendimento médico, 
tratamento odontológico e outros. 
No terreno espiritual, foram im-
plantados os trabalhos de pales-
tras doutrinárias, educação da me-

diunidade, estudo do Evangelho, 
passes e tantos outros serviços de 
educação da alma.
Caridade é a expressão do amor 
colocada em ação: alimenta, edu-
ca, conscientiza, promove e liber-
ta-nos das peias da ignorância e 
do materialismo, que dilaceram o 
nosso coração. “Fora da Carida-
de - diz-nos o codificador – não 
há salvação.” Quando dizemos 
‘fora da caridade não há salva-
ção’, devemos entender que sem 
ela as pessoas não se veem como 
irmãos. 
É a caridade que nos transmite o 
sentimento de fraternidade; sen-
timento de que todos nós somos 
iguais diante do Criador, que che-
garemos à perfeição prometida 
pelo Mestre Jesus, que seremos 

solidários uns com os outros, 
amando-nos e nos perdoando.  
A caridade é o termômetro do 
Grupo Espírita Batuíra. Através 
dela, somos reconhecidos na co-
munidade onde estamos inseri-
dos, como uma casa que se em-
penha no trabalho de atendimen-
to aos que sofrem a necessidade 
do pão material e do pão espiri-
tual. Aos que tem fome, primeiro 
são proporcionados os recursos 
materiais. Depois, a educação 
dos sentimentos. 
Este tem sido o caminho percor-
rido pela Casa de Batuíra. Não é 
sem outra razão que ela conta hoje 
em suas fileiras, com mais de 600 
voluntários, todos empenhados no 
mesmo objetivo de trabalhar pelo 
bem comum.

Geraldo Ribeiro
ribeiro.geraldo@terra.com.br



Festiva

ESTÁ CHEGANDO O ENCONTRO
ANUAL DE CONFRATERNIZAÇÃO
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Anote aí, em sua agenda! 25 de ou-
tubro é dia de mais uma Festiva, o 
Encontro de Confraternização Anual 
da família do Grupo Espírita Batuí-
ra. O local será na sede do Nacio-
nal Atlético Clube, na Avenida Mar-
quês de São Vicente, bairro da Água 
Branca. A expectativa dos organiza-
dores é reunir 1.200 pessoas, núme-

ro semelhante ao registrado no ano 
passado.
A organização do evento está a car-
go da equipe do setor de Captação 
de Recursos do Grupo Espírita Ba-
tuíra. Segundo o coordenador - Luiz 
Cláudio Pugliesi - são vários os moti-
vos para se participar da Festiva.
É um momento especial em que 
frequentadores, voluntários e cola-
boradores do GEB se encontram, 
e podem conversar de forma des-
contraída, divertir-se, e também co-
operar na sustentabilidade da Casa 
– explica Luiz Claudio.
A Festiva, ao longo do ano, é o único 
evento que ajuda a levantar fundos 
para cobrir as despesas do final do 

ano. Em dezembro, os custos do 
GEB aumentam muito, em função 
da folha de pagamento dos funcio-
nários, quando estes recebem o 13º 
salário. 
A arrecadação se dá através de vá-
rias frentes, a começar pela venda 
de convites, que a exemplo dos úl-
timos anos, continuam sendo ofe-

recidos ao preço de R$ 20,00 (vinte 
reais). Cada convite dá direito a três 
espetinhos, um refrigerante, uma 
salada, um pão e ainda um sorvete. 
Mas o cardápio é apenas uma das 
atrações. Na programação deste 
ano, haverá apresentações artísti-
cas, que incluem grupo de dança 
indiana e cantores. 
Enquanto os adultos se divertem, 
as crianças terão seu local espe-
cial para brincar, sob a tutela da 
turma da Mocidade, que vai co-
mandar uma série de brincadeiras 
para entreter os pequeninos, como 
pescaria e boca do palhaço – afir-
ma Luiz Cláudio. 
Uma atração especial será o bazar 

beneficente. Quem quiser, pode an-
tecipar até suas compras de Natal. 
No bazar serão vendidos itens va-
liosos, recebidos em doação e, tam-
bém, roupas confeccionadas pelas 
nossas ‘fadinhas’ (equipe de costu-
reiras), e ainda bijuterias feitas pelos 
assistidos da Casa de Cuidados Lar 
Transitório Batuíra. 

Para os afeiçoados à leitura, a co-
ordenação está programando uma 
feira de livros espíritas, com ofertas 
incríveis. Graças às doações de 
prendas feitas ao Grupo Espírita 
Batuíra, haverá sorteio de prêmios. 
Quem estiver com sorte pode levar 
para casa, purificador de água, bici-
cleta, entre outros.
A Festiva vai ocupar todo o salão 
de dança do Nacional Atlético Clu-
be, de meio-dia às 16h30. Os con-
vites poderão ser adquiridos na 
segunda quinzena de setembro, 
na livraria ou com os coordenado-
res de reunião. Se eu fosse você, 
adquiriria logo os convites para 
toda a família!

Simone Queiroz
queirozsimone@hotmail.com
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Aconteceu no dia 15 de agosto a forma-
tura da 29ª turma do curso de formação 
de padeiros/confeiteiros, no Núcleo As-
sistencial do GEB, em Vila Brasilândia, 
em parceria com o SENAI.  
O evento já levou em conta as novas 
exigências do SENAI, que visam a pro-
porcionar, não só uma maior capaci-
tação dos alunos, como também uma 
melhoria nas condições do ambiente 
de trabalho, onde os produtos são fei-
tos.
As principais alterações operacionais, 
que foram acompanhadas por uma 
equipe de voluntários e diretores da 
casa, são as seguintes:
- pintura completa do local onde o cur-
so é desenvolvido;
- substituição das telas das janelas da 
padaria, para evitar a entrada de inse-
tos;
- reforma e modernização das máqui-
nas e equipamentos;
- colocação dos dispositivos de prote-
ção nas máquinas;
- aquisição de novas fôrmas, para acon-
dicionamento adequado dos produtos.
No âmbito pedagógico, as mudanças 
recomendadas pelo SENAI, desde o 
final de 2008, foram acompanhadas pe-
los voluntários do GEB, Marina Cañada 

de Mello e Carlos Fonterrada, e elas 
tiveram por objetivo o aprimoramento 
técnico do Roberto Tadeu Pereira, ins-
trutor do curso.  
Sobre essas mudanças, convém des-
tacar ainda que, a partir de agora, toda 
pessoa interessada em fazer o curso, 
deve passar por uma entrevista e prova 
de seleção, a fim de que seu potencial 
e aptidão sejam avaliados. No final do 
curso, o aluno passa por um teste de 
avaliação, com a finalidade de aferir 
seu grau de conhecimento. É com base 
nessa avaliação, que a coordenação 
do curso confere ou não o certificado 
ao aluno.
Desde a criação do curso de formação 
de padeiros / confeiteiros, em fevereiro 
de 2004, 29 turmas foram formadas, to-
talizando 311 alunos. Um fato relevante 
é que alguns deles, após terem feito o 
curso, tornaram-se excelentes profis-
sionais, exercendo cargos de destaque 
nas melhores padarias e confeitarias 
de São Paulo. Eles são gratos ao GEB 
pela oportunidade do aprendizado, e 
nós, à Espiritualidade, por nos ter dado 
a chance de auxiliar e proporcionar 
uma profissão a essas pessoas caren-
tes, mas cheias de talento.

Luis Bruin

Vila Brasilândia em foco
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Efemérides
LAR TRANSITÓRIO SAI DO PERÍODO DA INFÂNCIA

A Casa de Cuidados Lar Tran-
sitório Batuíra já possui história. 
São sete anos de trabalho pela 
recuperação dos excluídos. A co-
memoração do 7º aniversário, no 
dia 29 de agosto, foi simples: um 
bolo, salgadinhos, refrigerantes, 
uma prece e uma reunião afetiva, 
com a presença dos voluntários, 
funcionários e assistidos, além de 
convidados especiais. 
Os resultados apresentados pelo 
diretor do Lar Transitório são bem 
expressivos. Desde que foi inau-
gurado, na data em que se come-
mora o nascimento do Dr. Bezer-
ra de Menezes, o Lar já cuidou de 
600 pessoas, todas em situação 
de exclusão social e que foram 
tratadas, após passarem por inter-
venções cirúrgicas na rede hospi-
talar da cidade de São Paulo. 
Grande número dos assistidos 
não conhecia o significado da 
palavra “lar”; só no contato com 
médicos, enfermeiros, psicólogos 
e fisioterapeutas, entre outros vo-
luntários, descobriram que é pos-
sível desenvolver o potencial afe-
tivo e amoroso, em qualquer fase 
de sua vida. E muitos alcançaram 
este objetivo, e também, conse-
guiram realizar o sonho de retor-
nar ao convívio familiar!
“Nós sempre frisamos aos nossos 
assistidos que aqui é um “lar”, é 
transitório, mas é um lar. Muitos 
dos que aqui passam e que foram 
criados na rua, sentem um en-
volvimento amoroso, que nunca 
tiveram, e abrem seus corações. 

Inicialmente, eles são fechados, 
não se mostram como são, mas 
quando recebem atenção, cum-
primento e sorriso, costumam 
vencer as barreiras que os impe-
diam de mostrar seus sentimentos 
e opiniões”, afirma o Dr. Eduardo 
Barato.
Barato explica que o tratamento 
dado aos assistidos com os recur-
sos da Doutrina Espírita, como o 
passe, a reunião de fluidoterapia 
e o trabalho de de-
sobsessão facilitam 
o processo de recu-
peração. Ele desta-
ca que no tratamen-
to é muito importan-
te que a pessoa se 
permita ser tratada. 
“Nós trabalhamos 
para mudar a sin-
tonia dos nossos 
assistidos. Os que aqui chegam 
envoltos em sentimentos de re-
volta, ódio e vingança, começam 
a entender a importância de dei-
xarem o que lhes aconteceu lá 
atrás, e a mudarem de atitudes. 
Eles passam a ter uma postura 
mental nova. E quando melhoram 
o pensamento, melhoram sua sin-
tonia e as companhias espiritu-
ais”, afirma.
É um processo demorado, que co-
meça com a recuperação da parte 
física, pois os assistidos que che-
gam ao Lar Transitório passaram 
por cirurgias; a grande maioria de-
las é devida a traumas causados 
por atropelamento, agressões ou 

quedas. Eles nos são encaminha-
dos pelos hospitais da rede pú-
blica, com quem o Lar Transitório 
tem convênio, como o Hospital 
São Paulo, a Santa Casa e o Hos-
pital do Servidor Público Estadual 
e Municipal. 
Mas, além do atendimento médi-
co, o tratamento inclui orientação 
psicológica e reuniões com os 
participantes do grupo de Alcoóli-
cos Anônimos.

“Nós temos percebido que os re-
sultados alcançados são cada vez 
mais expressivos. Nos últimos dois 
meses, conseguimos encaminhar 
dois assistidos para suas cidades 
de origem. Um deles, o Sr. José Ál-
varo, teve uma das pernas ampu-
tada. Nós conseguimos localizar a 
sua família em uma pequena cida-
de, próxima de Porto Alegre (RS), 
e sua irmã mandou a passagem 
para que ele fosse morar com ela. 
Outro assistido era natural do Es-
tado de Mato Grosso; nós conta-
tamos o fazendeiro, seu ex-patrão, 
que vai reempregá-lo”, contou 
Rosa Z. Araújo, assistente social e 

Rita Cirne
ritacirne@hotmail.com

Continua na pág. 8
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O Grupo Espírita Batuíra fecha no período de 24 de dezembro de 2009 (quinta-feira) a 03 de janeiro de 
2010 (domingo), retornando suas atividades normais no dia 04 de janeiro. A direção da Casa aproveita 
esse período para realizar alguns serviços indispensáveis de manutenção.

GEB FECHA

Esses dois cursos terão início no mês de março do 
próximo ano. O primeiro tem a duração de um ano 
e o segundo, dois anos. A diretoria doutrinária infor-
ma que as inscrições começam no mês de dezem-
bro, devendo se estender até janeiro de 2010. Em 
fevereiro haverá o processo de entrevista, para a 
seleção das pessoas que deverão fazê-los. 
O Curso Básico de Espiritismo provê ao aluno, um 
entendimento dos princípios básicos do Espiritis-
mo, habilitando-o para a realização de cursos mais 

avançados proporcionados pelo GEB. 
O COEEM já é um curso voltado para as pesso-
as que tem interesse em conhecer a mediunidade, 
nas suas diversas manifestações, ou que sintam 
aptidão pela prática mediúnica. É pré-requisito o 
aluno ter feito o Curso Básico de Espiritismo.
Os interessados em participar nesses cursos, 
devem observar o quadro de avisos do GEB, no 
final deste ano, quando serão dadas mais infor-
mações.

Lembrando...

CURSO BÁSICO DE ESPIRITISMO 
CURSO DE ORIENTAÇÃO E ESTUDO DA MEDIUNIDADE - COEEM

No dia 29 de outubro Spar-
taco completa cinco anos na 
pátria espiritual. Fazemos 
aqui o registro de nossa eter-
na lembrança a este homem, 
que foi um exemplo de vivên-
cia do Evangelho do Mestre 
em nossa sociedade.
Spartaco foi um médium no-

tável de psicofonia. Porém, é preciso ressaltar 
que ele era dotado de outros tipos de mediunida-

de, como a vidência, audiência, premonição, etc. 
Constituiu-se num excelente médium de orienta-
ção espiritual, instruindo, erguendo e semeando 
a esperança e a fé no coração de milhares de 
pessoas sofridas. É considerado o idealizador do 
Grupo Espírita Batuíra. 
A este irmão, que foi um trabalhador incansável 
na seara do bem, a nossa saudade e os nossos 
votos de contínuo progresso na pátria espiritual. 
Que ele esteja sempre conosco, inspirando-nos 
na continuidade de sua obra.
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coordenadora da Casa de Cuidados.
Segundo Dr. Eduardo, esses casos mostram que 
a equipe do Lar Transitório evoluiu muito ao longo 
desses sete anos, e está em sintonia com o plano 
espiritual, tendo conseguido aprimorar o tratamento 
dos assistidos. Reconhece, no entanto, que há ainda 
aqueles que optam por voltar às ruas. “No momento, 
essas pessoas estão num outro estágio de entendi-
mento e não aceitam ir para albergues. Nesses ca-

sos, nós sabemos que plantamos uma semente com 
um tratamento fraterno e amoroso e que qualquer 
hora essa semente vai germinar e florescer”, afirma.
Dificuldades sempre surgem no Lar Transitório, mas 
a motivação parece crescer a cada dia. Como expli-
ca o Dr. Barato, os resultados alcançados fortalecem 
os trabalhos, que continuam plenos e serenos, com 
os mesmos propósitos firmados desde a fundação 
da Casa. 
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