
 

E nquanto gorjeiam pássaros coloridos pelo espaço azul, há outros que, 

feridos, caídos dos ninhos, são dependentes da boa vontade de quem os encontra, 

ou encontrarão com o faro aguçado de outros animais que lhes oferecerão perigos. 

Há tantas aves que chilreiam pelas campinas ou que revoam sobre os 

canteiros em flor, exibindo a beleza da sua plumagem e gárrulas, dançam em 

plena corte. 

Há, por outro modo, aquelas avezitas detidas, engaioladas, limitadas, cujos 

matizes não se exibem nos espaços, e que não tem a liberdade de beijar o Sol ou 

de desfrutar dos ventos que sopram sob os anilados céus. 

Da mesma forma que encontramos aves livres e leves, bem como outras 

reclusas e limitadas, temos as crianças. 

Existem tantos lares-gaiolas, lares-prisões, pares-opressão, em contraste com 

poucos lares-canteiros, lares-bosques exuberantes, lares-céus azuis. Os primeiros 

são os que reprimem, que enxergam somente o lado sombrio de tudo, que mutilam 

o caráter, que inibem a criatividade, que maculam a pureza ou que perturbam a 

alma infantil, pela imperícia ou má vontade dos adultos que os manejam, 

enquanto que os segundos são lares como Deus deseja para os seus filhos recém-

chegados às experiências corporais; lares que observam, que norteiam, que 

corrigem, que cooperam para o acerto, que incentivam o bem, que valorizam as 

conquistas felizes que deixam crescer os pequenos, enfim. 

Há crianças que esperam que algum amigo ou vizinho possa resgatá-la dos 

tentáculos dos seus próprios ninhos, que as devoram, aos poucos; há outras, 

porém, aflitas diante da perspectiva ou da atuação da violência, ansiosas, 

neurotizadas. Outras mais, deprimidas em face do abandono a que são relegadas, 

esperam, desesperançadas o que o amanhã lhes propiciará. 
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"Felizes são aqueles que ora semeiam dedicação e amor nas vidas das nossas crianças e dos nossos 

mocinhos, bem como de seus responsáveis, uma vez que  estão investindo no próprio 

porvir e inscrevendo-se no rol dos devotados servidores do Reino dos Céus..." 

 (Carta de Camilo - psicografia de Raul Teixeira)                                                                                                
A SEF foi fundada em 4 de setembro de 1980 

AJUDEM OS PEQUENINOS 

Continua na página 3 
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AJUDEM OS PEQUENINOS (CONTINUAÇÃO) 

P ensemos nesses pequeninos, como pensamos em nossos pássaros, em nossas aves que correm risco de 

extinção, e tratemos de presenteá-los com a contribuição do acompanhamento maduro e afetuoso da assistência 

escolar, da formação moral nobre e segura, das horas de ludicidade construtiva, a fim de que os auxiliemos a superar a 

infância difícil, a meninice em perigo, tal como costumam encontrar ao chegar à Terra. Será muito importante evitar 

atulhar a mente infantil com os produtos da perturbação comum dos adultos, seja a torpeza do palavreado desvairado e 

obsceno, seja do noticiário criminoso e amedrontador. Que lhe poupemos do excesso de atividades que não lhe deem 

chance de vivenciar a sua infância. Para a criança deverá haver hora para tudo, para a escola e para o brinquedo, para 

o alimento e para o sono, para a festa e a vivencia dela consigo mesma, sem que uma atividade não comprometa a 

outra, e para que ela aprenda a coordenar seu tempo, a disciplinar-se forjando os dias de harmonia e de maturidade 

para os caminhos futuros 

 Com Jesus, a nossa criança estará amparada, instruída e aconchegada, se nos dispusermos a dar-lhe o ninho 

dos nossos próprios braços e dos nossos corações, aprumado nas ramagens da nossa lúcida inteligência, como faria o 

Divino Mestre, que rogou para que ninguém impedisse de chegar até Ele os pequeninos. 

                                                                                                                 Clélia Rocha 

                                              Mensagem psicografada pelo médium Raul Teixeira  

em 08/02/2005 - Pedreira - SP 

MUTIRÃO DA MANUTENÇÃO 

 

          ontinuamos a colaborar na manutenção, recuperando e pintando com cores variadas a grade de proteção 

do parquinho da creche. 

Também consertamos e pintamos a porta da área da serigrafia. 

Nestes sábados além de usufruirmos de fraternas companhias, também recebemos magníficas energias, tanto da 

majestosa Mata Atlântica que nos abraça, com variada e rica fauna e flora, como também deste celeiro de luz que é o 

Remanso Fraterno. Nele recebemos os fluidos benéficos e revigorantes que nos incentivam ao trabalho. 

Roberto Guima 

voluntário 

Quer ser um voluntário? Mande um e-mail para voluntarios@sef.org.br.  

Neste endereço eletrônico você será entrevistado e encaminhado para a área de seu interesse. 

C 

Voluntários pintando a grade de proteção do parquinho; em outro momento, consertando a porta da serigrafia 



 

FRÁTER OFICINA DE ARTES 
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A  arte tem sido considerada uma excelente terapia em benefício de nós próprios e também do 

próximo.      

 Tratar-se fazendo algum tipo de arte é um método eficaz e prazeroso de autocura, mesmo quando não se trata 

de algo necessariamente grave, como uma angústia, uma dor, um aborrecimento, uma ansiedade ou um breve 

sentimento de solidão.                                             

       A arte está presente em nossas vidas e isso é uma constante. Muitas pessoas ainda não perceberam isso ou 

desconhecem esse caminho, esse atalho para a felicidade. 

     Lidar com a Arte não é uma prerrogativa dos que estão nas galerias, nas oficinas de artesanato, nas vitrines 

e vai além do ter um nome reconhecido. Todos nós temos um artista dentro de nós, mas ainda há pessoas que não 

sabem. "... O artista aprende muito mais do íntimo do outro que um médico”, afirmava a Dra. Nise da Silveira, 

psiquiatra renomada, que introduziu o trabalho com artes plásticas junto aos seus pacientes, com grande sucesso. 

 Segundo Léon Denis em “O espiritismo na arte”, 

O objetivo essencial da arte é a busca e a realização da beleza é ao mesmo tempo a busca de Deus, 

uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral [...] Quanto mais 

a inteligência se purifica, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo 

essencial da evolução será, portanto, a busca e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e em 

suas obras. Tal é a regra da alma em sua ascensão infinita. Já aí se impõe a necessidade das 

existências sucessivas como meio de adquirir, através de esforços contínuos e graduais, um sentido 

mais preciso do bem e do belo. (p.9) 

Nosso trabalho na Oficina de Arte é feito com muita alegria, muita disposição e uma busca incansável de 

atingir nosso objetivo maior que é a de melhorá-la cada vez mais. Além de se constituir em nossa fonte de boas 

energias, ela também permite a captação de recursos para ajudar a obra social do Remanso Fraterno. 

Neste final de ano estaremos expondo nosso Bazar em vários locais e contamos com a presença de 

todos.  Comprando seus presentes de Natal produzidos em nossa Oficina de Arte, você estará fazendo parte desse 

projeto maravilhoso, que é ajudar a manter as crianças da nossa instituição. 

Agenda 

Dia: 26/11 No Bistrô do Mac – Almoço 

Dia: 02/12 No Remanso Fraterno – Almoço 

Dias: 08 e 09/12 No Espaço Glia – Rua Nilo Peçanha, 92 - Ingá (11hs às 19hs) 

Bárbara Alves – Artesã e Voluntária 

Algumas das obras de arte produzidas pela oficina e a equipe  
responsável pela produção 

Fotos: Bárbara Alves 
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♫ Jovem, nunca te esqueças que juventude é rota de alegria. 

Persegue o bem, no bem vive e anota, cresce um pouco a cada dia. 

Amigo, essa juventude, melhor ocasião de nossas vidas para a busca da virtude. 

O tempo urge, meu amigo, e no trabalho abençoado encontrarás o Cristo vivo e a luz divina a seu lado. ♫ 

Vê se te orienta – Robson Ribeiro 

 

C omo diz a música – baseada em uma mensagem do Benfeitor Ivan de Albuquerque – a juventude é a 

melhor ocasião de nossas vidas para a busca da virtude. Ficamos contentes em observar que a Mocidade da SEF está 

repleta de jovens em busca do melhoramento. 

 

Com um grupo coeso e entrosado, temos registrado uma média de 40 jovens nas reuniões de estudos de 

Mocidade. Mas os encontros não se restringem à SEF, a Mocidade está também à frente dos jogos de futebol e vôlei, 

que acontecem aos domingos e não se limitam aos jovens. Todos são convidados a participar. Além disso, muitos 

estão engajados como voluntários em nossa casa, atuando em diversas frentes de trabalho. 

 

Agora, no mês de novembro, vamos retomar os estudos de livros na Mocidade. Iremos estudar o livro 

Ressurreição e Vida, de Yvonne Pereira. Fizemos um pequeno esquete para sensibilizar os jovens sobre o assunto, o 

que foi muito bem aceito. 

 

Esperamos que os jovens da nossa Mocidade possam continuar sempre com essa força e empolgação da 

juventude para o prosseguimento no caminho do bem e da caridade. 

NOVIDADES DA MOCIDADE 

Foto: Patrick Alves 

Uma das confraternizações entre os jovens da Mocidade SEF 

Júlia Mattos 

Jovem da Mocidade e Voluntária da SEF 
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S andra Mussi reside atualmente na cidade de Toronto, no Canadá. De nacionalidade brasileira, é carioca e 

tem dois filhos. É coordenadora doutrinária do Toronto Spiritist Society (TSS). Foi presidente e atualmente é 

diretora do Canadian Spiritist Council (CSC). É com imenso prazer que o INFOSEF a entrevista. 

 

INFOSEF - Quando e como começou o despertar da Doutrina em você? 

Sandra Mussi  - Conheci o espiritismo em Brasília, no ano de 1988, logo após o desencarnação de meu pai. 

Lembro-me que fiquei muito perdida em minha dor e que ia sempre à Igreja em busca do equilíbrio. O consolo que 

minha alma tanto ansiava só veio com os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo.  Desde então, a Doutrina 

Espírita tem sido minha bússola, me ajudando a encontrar o meu caminho. 

INFOSEF - O que motivou a prática da Doutrina no Canadá? 

Sandra Mussi – Quando retornei ao Canadá em 1990, não existia em Toronto nenhuma casa espírita. Alimentava 

meu espírito com os livros que comprava quando ia ao Brasil. A prática espírita só retornou à minha vida em 1996, 

ao descobrir, na cidade onde morava, um Centro Espírita recém criado, o Joanna de Angelis. Alguns meses após ter 

sido fundado fui convidada para participar do grupo e lá fiquei. Saí apenas quando fundei o Toronto Spiritist 

Society, em 2010, juntamente com meu esposo, José Mussi. O que me motivou – e ainda motiva – é  a descoberta 

dessa conexão total quando sabemos fazer parte desta grande família de encarnados e desencarnados. O que me 

anima é a certeza da existência de um Deus misericordioso e justo. Sinto que o Mestre Jesus me inspira a amar de 

forma sublime e gratificante, intensa e incondicional, com a paciência de um Pai que sabe que a cada dia que passa 

me sinto mais perto Dele, vivenciando seus ensinamentos através da luz majestosa do Espiritismo. 

 

INFOSEF - Como está dividida a crença religiosa entre os Canadenses? 

Sandra Mussi -  Conforme o censo oficial de 2001, a grande maioria, 35% de canadenses segue o Cristianismo, 

sendo que desses, 30% são protestantes. O que a estatística não mostra é que uma grande parte não é praticante. 

 

INFOSEF- Quantos Centros Espíritas existem no Canadá? Em Toronto? 

Sandra Mussi -  Temos quatro em Toronto, cinco em Quebec  e um em Vancouver. 

 

INFOSEF - Há literaturas espíritas no idioma local? Quais? 

Sandra Mussi -  Há no Canadá duas línguas oficiais: inglês e francês. A Editora do Conselho Espírita Internacional 

tem feito um excelente trabalho na divulgação do espiritismo traduzindo obras essenciais como as de Chico Xavier. 

Ficamos extremamente felizes ao constatar que a cada ano novos livros são traduzidos e os ensinamentos de André 

Luiz e Emmanuel, em inglês e francês, vêm abrir nossas mentes e nossos corações ao crescimento moral que 

ansiamos.  Ficamos sempre na torcida de que novos livros sejam traduzidos para essas línguas. Os brasileiros são 

abençoados com a diversidade de obras espírita ao alcance de todos, obras importantes como Léon Denis, Divaldo 

Franco, Raul Teixeira, entre alguns. 

ESPÍRITAS PELO MUNDO 

continua na página 7 
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ESPÍRITAS PELO MUNDO (CONTINUAÇÃO) 
INFOSEF - São recebidos palestrantes de outros países no Canadian Spiritist Council? Quais? 

Sandra Mussi -  No último mês de maio, a Reunião Anual do CEI ocorreu em Montreal e foi com alegria que 

recebemos vários expositores: Nestor Masotti  e Antonio César Perri de Carvalho, do Brasil; Charles Kempt, da 

França; Jean-Paul Evrard, da Bélgica; Elsa Rossi, da Inglaterra; além de Maurício Cisneiros e Jussara Korngold, dos 

Estados Unidos. Neste mês os Conselhos Espíritas americano e canadense iniciaram uma parceria com troca de 

palestrantes. O Canadá recebeu o expositor espírita de New Jersey, Júlio Carvalho que veio ao TSS e tivemos dois 

seminários de capacitação de trabalhadores que foi extendido a todos os centros espíritas de Toronto, bem como uma 

palestra pública. No Canadá já recebemos os brasileiros como: Divaldo Franco, Marlene Nobre, Raul Teixeira, 

Sérgio Felipe e muitos outros. Também nos visitaram Vanessa Anseloni e Daniel Santos,  dos  EUA, e Isabel  

Saraiva de Portugal. Ficamos felizes ao recebermos, em 2010, o diretor do filme Nosso Lar, Wagner de Assis e sua 

equipe. Mais recentemente, o TSS teve a grande alegria de receber o querido Oceano Vieira Melo, produtor do filme 

“E a Vida Continua”. Uma benção!!!!   

INFOSEF - Quais são as suas maiores dificuldades para propagar o espiritismo no Canadá e especificamente 

em Toronto? 

Sandra Mussi - É um desafio, mas não dificuldade. É um desafio ter dois idiomas, duas culturas, duas heranças 

religiosas – o catolicismo, predominantemente na província de Quebec e protestantismo nas províncias de língua 

inglesa – o que exige maior colaboração e coordenação por parte dos órgãos de unificação. É um desafio que o CSC 

vem trabalhando desde sua criação, em 2008, seja realizando eventos feitos especificamente para as províncias de 

Quebec e Ontario, seja convidando palestrantes dos EUA, ou ainda desenvolvendo material doutrinário para 

divulgação. Outro grande desafio é o tamanho do país, dificultando a comunicação e o custo geral. Em Toronto, 

nossos desafios não são diferentes de outros grupos fora do Brasil: manter o suporte financeiro para funcionamento 

do centro, alto custo de aluguel/operação, além de prestar esclarecimentos sobre as diferenças entre o espiritismo e o 

espiritualismo, mais conhecido aqui, em geral associado a videntes e fenômenos paranormais. 

 

INFOSEF - Tem crescido o interesse dos Canadenses pela Doutrina?  

Sandra Mussi - Vemos com alegria o crescimento da participação de canadenses. Grupos como TSS, com ênfase no 

inglês, estão ajudando a trazer canadenses e a formar novos espíritas. 

 

INFOSEF - O que você acha que é preciso ser feito, e que ainda não houve condições de fazer, para divulgar 

ainda mais a doutrina? 

Sandra Mussi - Mais literatura e audiovisual em inglês e francês, inclusive novas apostilas eletrônicas para o estudo 

sistematizado do espiritismo. 

 

Os amigos do INFOSEF agradecem a concessão desta entrevista, vibrando em nossas orações para o sucesso 

contínuo almejado pelo Canadian Spiritist Council. 

Abrimos para você o espaço abaixo para suas considerações finais. 

Sandra Mussi - Os espíritas vivem e contagiam pelo exemplo, na ação e na prática do bem, na vivência diária dos 

ensinamentos de Jesus. Nossa evolução é pessoal e intransferível e acima de tudo é infinita em possibilidades de 

expansão. Quanto mais amamos, mais destilamos esse sentimento contagiante e ai está nossa maior contribuição: 

sermos agentes ativos desse amor através dos ensinamentos de Jesus. 

 
Entrevista concedida a Roberto Guima – Voluntário INFOSEF. 
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DEGUSTAÇÃO LITERÁRIA 

http://www.editorafrater.com.br/


INFOSEF  Ano 1 - Edição 07 - Novembro de 2012                                                                                                             página 9 

BAZAR REMANSO FRATERNO - PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS COM URGÊNCIA! 

 

CAMPANHA PERMANENTE DE ALIMENTOS 

H á quatro anos, um grupo de cerca de oito pessoas iniciou suas atividades no Bazar Remanso Fraterno. 

Durante esse período conseguimos mantê-lo aberto e funcionando. Porém, não houve entrada de novos voluntários, 

ao contrário, teve a saída de alguns outros que por motivos diversos, não poderão mais colaborar. 

Agradecemos aos voluntários que durante esses anos doaram, não só o seu trabalho, mas também o seu coração. 

Foram companheiros que utilizaram o espaço para praticarem a verdadeira fraternidade com aqueles que, muitas 

vezes adentravam à loja necessitando compartilhar suas aflições.   

Rogamos a você, que comunga com o nosso ideal espírita, que analise a possibilidade de doar um pouco do seu 

tempo a fim de ajudar o Bazar Remanso Fraterno a manter abertas suas portas! Lembre-se que é mais uma forma de 

ajuda financeira para a escola que, para manter o seu padrão de atendimento aos alunos, sempre precisará de frentes 

de trabalho como essa. Ajude-nos divulgando essa necessidade. Quem sabe conseguiremos juntos renovar o quadro 

de voluntários? 

A decisão de continuar ou de encerrar as atividades é uma responsabilidade de todos nós. Que os benfeitores 

espirituais que amparam os trabalhos da SEF possam nos inspirar. Muita paz!  

                                                         Voluntários do Bazar Remanso Fraterno 
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LANÇAMENTO DO LIVRO QUE BICHO AINDA EXISTE EM VOCÊ? 

N uma linda manhã de quinta-feira, dia 11 de outubro, comemoramos, no Remanso Fraterno o “Dia do 

Educador”. Além de homenagear os professores que conosco trabalham, incluímos os companheiros da 

administração, da cozinha e da limpeza, porque também eles estão envolvidos na tarefa de educar as nossas crianças. 

Recebemos nossa equipe com um delicioso café da manhã, no qual bolos, sucos, pastinhas saborosas e frios, 

acomodados nas mesas coloridas, acompanhavam os belos arranjos de flores, deixando perfumes da alegria neste 

ambiente fraterno.  

Depois, assistimos à projeção de um vídeo sobre a nossa instituição, o que nos provocou lágrimas de emoção, 

ao presenciar nossas atividades corriqueiras, junto aos pequeninos.  

Com a proposta de cada vez mais unir o grupo, realizamos uma dinâmica em que todos puderam perceber a 

importância da colaboração e da parceria.  

Fomos, ainda, agraciados com a presença do nosso querido fundador e presidente Raul Teixeira, que nos 

inspira, com sua dedicação, ao bem maior e à lealdade ao Cristo. Com seu jeito afetuoso, presenteou a cada educador 

ali presente com o livro “Ações corajosas para 

viver em paz.”, obra ditada pelo espírito 

Benedita Maria, sua mãe. 

Nosso encontro festivo terminou com um 

apetitoso almoço realizado por queridos 

voluntários que nos acompanham na rotina 

escolar.  

Foi um dia de grande contentamento!   

DIA FESTIVO 

A  Editora Fráter promoveu o lançamento do livro “Que bicho ainda existe em você?” no dia 31 de 

outubro, no salão da SEF – Sociedade Espírita Fraternidade, com a presença da escritora e palestrante Cristiane 

Lenzi Beira.  

Com o salão lotado, a convidada falou sobre seu livro e sobre a importância do autoconhecimento. Dando 

exemplos encontrados na obra, ela nos convidou a fazer essa reflexão e descobrir se ainda temos um zoológico 

dentro de nós e nos apontou caminhos para esse autoconhecimento. 

Após a palestra, Cristiane 

autografou seus livros, ao lado de 

Raul Teixeira, que esteve presente 

e também deu autógrafos. Foi uma 

noite muito agradável na presença 

de amigos queridos. 

Kamile Morais 

Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil 

Júlia Mattos - Voluntária 
Cristiane falou sobre a importância do autoconhecimento; Jorge Beira e Raul Teixeira ladeando a palestrante 

Fotos: Júlia Mattos 

A dinâmica de grupo foi muito importante para mostrar o valor da colaboração e parceria 

Fotos: Kamile Morais 
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ALIENAÇÃO INFANTOJUVENIL E EDUCAÇÃO 
 

O  surto das alienações mentais infantojuvenil, num crescendo assustador, deve reunir-nos todos em torno 

do problema urgente, a fim de que sejam tomadas as providências saneadoras dessa cruel pandemia.  

Nas sórdidas favelas, onde os fatores criminógenos se desenvolvem com facilidade e morbidez; nos 

agrupamentos escolares, nos quais enxameiam os problemas de relacionamento sem ética, sem estruturação moral; 

nas famílias em desagregação por distonias emocionais dos pais, egoístas e arbitrários; nas ruas e praças 

desportivas, em razão da indiferença dos adultos e dos exemplos perniciosos por eles praticados, as drogas, o sexo, 

a violência, induzem crianças e jovens ao martírio da alienação mental e do suicídio.  

Desarmados, quanto indesejados, passam pelas avenidas do mundo esses seres desamparados, objeto de 

promoção de homens ambiciosos e sem escrúpulos, que deles fazem bandeira de autopromoção e sensibilização das 

massas, esquecendo-os logo depois de atingidas as metas que perseguem.  

Pululam, também, essas vítimas das atuais desvairadas cultura e tecnologia, nos lares ricos e confortáveis de 

onde o amor se evadiu, substituído pela indiferença e permissividade com que compensam o dever, enganando a 

floração infantil que emurchece com as terríveis decepções antes do tempo.  

Ao lado de todos esses fatores psicossociais, econômicos e morais, destacam-se os espirituais, que decorrem 

dos vínculos reencarnacionistas que imanam esses Espíritos em recomeço àqueloutros que lhes sofreram danos, 

prejuízos e acerbas aflições pretéritas, de que não se liberaram.  

As disciplinas que estudam a psique, seguramente, penetram na anterioridade do ser ao berço, identificando, 

na reencarnação, os mecanismos desencadeadores das alienações, seja através dos processos orgânicos e psíquicos 

ou mediante os conúbios obsessivos.  

A obsessão irrompe em toda parte, na condição de chaga aberta no organismo social, convidando as mentes 

humanas à reflexão.  

Desatentos e irrequietos, os homens avançam sem rumo, distanciados ainda de responsabilidade e valores 

morais.  

Urge que a educação assuma o seu papel no organismo social da Terra sofrida destes dias. Educação, porém, 

no seu sentido profundo, integral, de conhecimento, experiência, hábitos e fé racional. Estruturando o homem nos 

seus equipamentos de Espírito, perispírito e corpo, nele fixando os valores éticos de cuja utilização se enriqueça, 

conscientizando-se da sua realidade externa e vivendo de forma consentânea com as finalidades da existência 

terrena, que o levará de retorno à Pátria de origem em clima de paz.  

Não se pode lograr êxito, na área da saúde mental como na da felicidade humana, utilizando-se um 

comportamento que estuda os efeitos sem remontar às causas, erradicando-as em definitivo. Para tanto, é 

fundamental que o lar se transforme num santuário e a escola dê o prosseguimento nobre à estrutura familiar, 

preparando o educando para a vida social.  

Herdeiros de guerras cruéis, remotas e recentes, de crimes contra a Humanidade e o indivíduo, os 

reencarnantes atuais estão atados a penosas dívidas, que o amor e o Evangelho devem resgatar, alterando o 

comportamento da família e da sociedade, assim poupando o futuro de danos inimagináveis.  

Tarefa superior, a da educação consciente e responsável.  

Nesse sentido, o conhecimento do Espiritismo, que leva o homem a uma vivência coerente com a dignidade, é 

a terapia preventiva como curadora para os males que ora afligem a quase todos e, em especial, estiolando a vida 

infantojuvenil que surge, risonha, sendo jogada nas tribulações e misérias para as quais ainda não se encontra 

preparada, nem tem condições de compreender, assumindo, antes do tempo, comportamentos adultos, alucinados e 

infelizes.  

Voltemo-nos para a infância e a juventude e leguemo-lhes segurança moral e amor, mediante os exemplos de 

equilíbrio e de paz, indispensáveis à felicidade deles e de todos nós, herdeiros que somos das próprias ações.  

Extraído do livro SOS Família, ditado por Benedita Fernandes,  

psicografia de Divaldo Franco, p. 87 
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