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Sorrisos, carinho, amizade, solidariedade é o que encontramos ao 
adentrar a ULP - Unidade de Longa Permanência, das Casas André
Luiz. Ali entre centenas de assistidos, está um grupo que, a 
princípio denominou-se Nossos Poetas. Individualmente, ou em 
grupos menores (Meninas das flores,Grupo dos Cravos etc) mos 
passam suas mensagens por meio de pranchas, confeccionadas  
no setor de fonoaudiologia, utilizando o sistema Bliss, assim 
sabemos um pouco do que vai no coração dessas  queridas 
companheiras abrigadas na ULP. E temos o prazer de divulgar, 
semanalmente, pela Rádio Boa Nova,1450 AM, produções dos 
pacientes (Um Espaço de Amor, às segundas-feiras às 7h45 com 
reprise às 15h45).
O primeiro trabalho a ser publicado foi o do Manoelito(in 
memoriam): O poeta da esperança, após veio o do Bueno - Me 
leva que eu vou, uma história de amor à vida. Agora somos 
presenteados com este: Nosso Olhar - Inspirações e Expressões 
Femininas. A publicação deste livro é um momento muito 
especial, esperado de longa data.
Que venham muitos outros, para nos enriquecer com textos tão 
profundos, exemplos de vida para nós.E que registram um 
pouquinho do que acontece nesta grande e bela instituição - 
Centro Espírita Nosso Lar   Casas André Luiz.
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Mensagem das Autoras
É muito importante ter um livro

Que registre e elogie o trabalho que é feito
Aqui nas Casas André Luiz.

Que este seja um exemplo.
Que trabalhos como este
Alimentem outras vidas

E com isso,
Aumentem as bênçãos dos céus.
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PREFÁCIO
Quando fui convidado pelo eminente médico, Dr. Márcio 

Barretto D’Avila, e pela devotada voluntária junto às pacientes, 
Eunice Vieira de Mello, para escrever um livro com base nos ma-
nuscritos das internas, fui pego de surpresa com esse trabalho 
desafiador, em razão do meu estilo de livros espíritas científicos 
já publicados.

Sempre com espírito de pesquisador, fui à luta atrás de re-
gistros dos princípios do Centro Espírita Nosso Lar/Casas An-
dré Luiz. Com ajuda dos companheiros acima nominados tive 
acesso a muitos documentos e, ao compulsá-los, enchia-me de 
emoção e meus olhos marejavam-se, ao tomar conhecimento do 
grande trabalho voluntario dos pioneiros desta instituição. 

Paralelamente aos seus afazeres domésticos e profissionais, os 
pioneiros, durante a noite e nos fins de semana, desprendidos de 
seu descanso e lazer, saíam às ruas em busca de donativos para o 
princípio de uma grande caminhada, hoje, com resultado deste 
grandioso trabalho, em dedicação e amor às crianças desampa-
radas com deficiência física e mental.

Ficará demonstrado no percurso destes escritos que, apesar 
das enormes dificuldades físicas e expressivas dessas meninas 
internas, com auxílio das denominadas fonoaudiólogas, volun-
tários, ou seja, uma prancha contendo inúmeras figuras e símbo-
los, onde psicólogas correndo com seus dedos sobre essas figu-
ras, até o momento que a assistida, com movimento dos olhos, 
sinaliza o que quer transmitir. Assim, ao somarem-se as figuras 
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sinalizadas cria-se uma oração gramatical, resultando nas inú-
meras mensagens transcritas neste livro. 

Destarte, materializam-se os pensamentos existentes em suas 
mentes, a respeito de inúmeros assuntos, assim, ficando compro-
vado que não possuem qualquer deficiência mental, mas sim, so-
mente, uma deficiência cerebral, que impossibilita a transmissão 
de seus pensamentos e vontades.

O importante, também, são os tratamentos terapêuticos apli-
cados às internas, dando-lhes maior possibilidade de deglutição 
de alimentos, pois a maioria tem essa dificuldade, maior mobili-
dade física e de expressão, advindas dos tratamentos de fisiotera-
pia e fonoaudiologia, por exemplo. 

Com esses tratamentos efetivados nas Casas André Luiz, em 
sua ULP-Unidade de Longa Permanência, resultou para muitas a 
conquista de integralidade interna, comprovando suas potencia-
lidades que se encontravam, ainda, em estado latente.

Os trabalhos laboriosos dos fundadores desta entidade e as 
voluntárias a quem chamamos de “Mães das Casas André Luiz”, 
registramos em capítulos específicos em homenagem a elas. 

A respeito dos manuscritos das pacientes, que me foram apre-
sentados para elaborar este livro, separei-os por temas, e para 
elucidá-los instruí com ensinos evangélicos e espíritas.

Por fim, sugerimos a leitura da Declaração dos Direitos das 
Pessoas Deficientes e a Declaração Universal dos Direitos da Mu-
lher, que dizem respeito aos textos apresentados neste livro.

J. DEMÉTRIO LORICCHIO
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O Incentivador
O DR. MÁRCIO BARRETTO D’AVILA  nasceu em São José do Rio Pardo, 

no Estado de São Paulo, em 30 de agosto de 1953.

Reside em São Paulo e estudou no Externato Teixeira Branco, onde cursou o 
chamado na época de Primário, depois passou para o Colégio Estadual Fernão 
Dias Paes, onde concluiu o Ginásio e, por fim, cursou o Científico no Colégio 
Paes Leme.

Em seguida, conquistou vaga muito disputada na Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, formando-se Médico, com Especialização 
em Medicina Física e Reabilitação.

Trabalhou no Lar Escola São Francisco - LESF - e no Serviço Social da In-
dústria – SESI - e, por derradeiro, nas Casas André Luiz, onde permanece até 
hoje, num trabalho incansável e com muita dedicação pessoal e profissional, 
trabalho esse gratificante, pois é testemunha direta do avanço intelectual e físico 
dos institucionalizados, os quais acompanha nesta Casa por mais de 24 anos de 
afeição, amizade e amor que dedica a todos os pacientes.

Participou, juntamente com Regina Maria Braga, na formação do livro Ma-
noelito, o Poeta da Esperança (paciente) e no livro Me Leva que Eu Vou, do 
assistido José Roberto Bueno. 

Neste trabalho que desenvolvo para a formação deste livro, o Dr. Márcio 
Barretto D’Avila é o grande incentivador do projeto, e pesquisador de material 
para a consumação desse ideal, que será o seu terceiro trabalho. Toda a Institui-
ção o parabeniza por mais esta dedicação junto às meninas, que rogavam a ele 
a publicação de suas mensagens.

Seus desejos estão se concretizando.
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O Mundo Pode 
Ser Melhor

Kátia Capdevilla e Maria de Fátima Oliveira

Vamos falar do futuro da Humanidade.
As pessoas estão fazendo coisas vergonhosas, não estão 

pensando no futuro, acabando com a natureza. 
Está difícil confiar nelas.

O mundo poderia estar melhor, mas muitos estão aca-
bando com ele.

Nem todos têm Deus no coração.
Quem não tem bons sentimentos pode melhorar para 

se ter um futuro melhor.
Mesmo com problemas, podemos pensar em coisas boas e 

ter uma vida digna.
As pessoas não devem ter medo de lutar pela vida.

Devemos lembrar que Deus sempre está ao nosso lado,
Nos ajudando a vencer.

O mundo precisa ser muito melhor, mais calmo, 
está bastante agitado.

As pessoas precisam descobrir soluções para as dificulda-
des no mundo, que assim pode melhorar.
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Nossa HistóriaNossa História

O Centro Espírita Nosso Lar nasceu em 28 de janeiro de 1949, na 
Rua Ezequiel Freire, 732, São Paulo. Casa onde morou o idealizador 
dessa obra, João Castaldelli que, aos 12 anos, já escrevia textos espi-
ritualistas para o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento.

Desencarnou jovem aos 23 anos de idade (1920-1943), vítima 
de séria doença que aos 18 anos não lhe permitia a saída de casa. 
Desta forma, a família intensificou os estudos da Doutrina Es-
pírita, e João passou a dirigir os trabalhos e reuniões em seu lar. 
Gostava de cantar, tinha como flores prediletas os Lírios Brancos 
e sempre demonstrou elevados propósitos de construir um local 
que desse abrigo a crianças desamparadas.

Esquecendo-se de sua doença, lançou-se de corpo e alma na 
preparação de seus familiares, e de outros companheiros, nos estu-
dos da Doutrina Espírita, sentia em seu íntimo a aproximação de 
sua desencarnação, devido às limitações que a doença lhe trazia. 

Por essa época demonstrava, entre seus íntimos, o desejo de 
dedicar-se a trabalhos sociais, e estimulava seus parentes a da-
rem continuidade a esse propósito. 
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Corajoso e decidido, não se entregava, dirigia as reuniões es-
píritas e fazia estudos e comentários de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo. Possuía somente o curso primário e curso incomple-
to de contabilidade, porém, era um autodidata fervoroso, sempre 
lendo bons livros, os quais assimilava perfeitamente, em razão da 
bagagem intelectual e moral que trazia do pretérito.

Sua desencarnação deu-se em 6 de outubro de 1943 às nove 
horas, sendo que logo em seu velório, seu irmão Paulo Castal-
delli, médium já aos dezessete anos, recebeu pela psicofonia 
mensagem lúcida de João, recomendando cuidados com sua 
genitora que se encontrava enferma, e prosseguimento com os 
trabalhos espirituais e sociais.    

  Mesmo após sua passagem, as reuniões continuaram, e a 
cada encontro o número de frequentadores crescia, o que levou 
Paulo Castaldelli, seu irmão, a oficializar os encontros fundando 
o Centro. O sonho de João estava se concretizando.

Aproximadamente, um ano após sua desencarnação, come-
çou a se manifestar nessas reuniões, com orientações e mensa-
gens aos necessitados, bem como, alertar a todos os participantes 
desses trabalhos, de que eles não se encontravam por acaso nes-
se empreendimento espiritual e social, mas, já se encontravam 
agregados na missão grandiosa para um futuro bem próximo.

    No dia da cerimônia de inauguração, foi criado o primei-
ro estatuto da Instituição, cuja finalidade é promover a caridade 
espiritual e material, sem qualquer distinção de crença religiosa, 
nacionalidade, cor, sexo ou faixa etária.

Lembrando-se da orientação de João Castaldelli, o trabalho do 
Centro foi intensificado nos cuidados às crianças órfãs, mas uma 
mensagem espiritual muda o curso dos trabalhos enfatizando que 
deveríamos cuidar de crianças com deficiência física e mental.
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As diretrizes da Instituição são consequência do estudo e prá-
tica da Doutrina Espírita.

Resultado do trabalho assistencial do Centro é inaugurado em 
26 de janeiro de 1958, com o nome de Casa da Criança André Luiz, 
em Vila Galvão Guarulhos-SP, para a assistência de crianças com 
deficiência mental. Após quatro anos a personalidade jurídica da 
Entidade muda para Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. 

Para atender a enorme demanda por vagas foi construída a 
Casa 2 (hoje classificada como Unidade de Longa Permanência), 
no bairro Picanço, no mesmo município.

Foram adquiridas duas emissoras de rádio, entre 1963 e 1964, 
que por volta de 1970 passaram a chamar-se Rádio Boa Nova, 
em Guarulhos - SP e Rádio Clube, em Sorocaba – SP.

Em 4 de maio de 1985 foi inaugurada Unidade Doutrinária de 
Santana. Em 11 de maio de 1989 foi a vez da Unidade Doutriná-
ria de Vila Galvão, ocupando o antigo prédio onde funcionava a 
Casa da Criança.

Em dezembro de 1990, surge o Centro Espírita no bairro de 
Vila Gustavo. No mesmo ano foi criada a Fundação Espírita An-
dré Luiz para estimular a divulgação da Mensagem Espírita.

Em julho de 2003 foi inaugurada a Unidade Doutrinária de 
Santos. Quase um ano depois, em 14 de junho de 2004 foi inau-
gurada a Unidade Doutrinária que funciona no Hospital João 
Evangelista, hoje Hospital Cantareira. E em 2007 a Unidade de 
Longa Permanência ganhou espaço para as realizações de pales-
tras, passes e atendimento fraterno aberto ao público em geral.

Hoje o que consideramos o Complexo André Luiz ainda con-
ta com a Editora Mundo Maior, a TV Mundo Maior de 2006 e a 
Mundo Maior Filmes de 2008, e auxiliando nas doações as Lojas 
do Mercatudo. 
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“Meus irmãos, tenham bom ânimo. Não subestimem o próprio 
valor, nem duvidem dos resultados do esforço honestamente dirigido. 
Como principiantes nas obras do bem, vocês têm dado provas de 
interesse e boa vontade. Está na hora de ensaiar o avanço em trabalhos 
de maior responsabilidade. Grandes dívidas, as quais nos dificultam 
o próprio aperfeiçoamento, não se liquidam satisfatoriamente usando 
simples moedas de cobre, exigem o concurso de valores mais altos, o 
ouro puro da renúncia e do sacrifício, as joias refulgentes do suor e 
das lágrimas. Mãos à obra, e nada temam! Ela não é de vocês e não 
é nossa. É de Jesus, o Arquiteto arquipotente que executou o plano 
divino, estruturando a Terra e criando a vida planetária. 

Quem dentre vós duvidará de seu poder para erguer com o 
sacrifício da caridade nestas plagas do mundo destinado a agasa-
lhar alguns dos pequeninos que ele tanto nos recomendou proteger 
e guiar? Em frente, pois! Não estaremos sós. O Senhor estará 
conosco! Ninguém pode descrer da vitória em tão boa campanha. 

MENSAGENS 
ESPIRITUAIS 

INICIADORAS DA 
GRANDE MISSÃO
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Sabemos que lhes falecem recursos para o empreendimento. Mas 
caso o tivessem, o mérito de vocês perderia muito sua expressão. 
O merecimento está, precisamente, nas dificuldades do empreen-
dimento, nos percalços da luta, no sangrar dos pés sobre os casca-
lhos dos caminhos. A porta é estreita, mas uma vez transposta, não 
há palavras com que dizer do júbilo daquele que lutou, ferindo o 
coração de encontro à dureza de outros corações.

Armem-se de humildade e confiem! Cristo venceu o mundo! 
Vocês são cristãos! Sigam-lhe o exemplo! Ao estenderem a mão, 
sorriam. Atendidos ou não, sorriam sempre. Quem nega, às vezes 
não tem mãos, não tem saúde, não tem entendimento, que é a 
visão das almas cegas. Privados de discernimento são surdos. Vocês 
têm tudo e têm, ademais, a honrosa condição de servos de Jesus! 
Haverá maior título de glória? ” 

Esta mensagem, a seguir, recebida no dia que foi batida a 
primeira estaca, no terreno adquirido na Vila Galvão onde, poste-
riormente, o prédio ficou conhecido por Casa I e se chamou Casa 
da Criança André Luiz:

“Meus amigos, o terreno que estamos pisando, neste momento, 
ainda é inabitável. Afianço-lhes, contudo, que, brevemente, teremos 
a alegria de ouvir o chilrear tagarela de avezinhas humanas, expulsas 
do ninho familiar pelo vendaval da miséria e que terão sido abri-
gadas, graças à casa abençoada que vocês estão principiando a cons-
truir e a fim de serem preparadas para a plenitude de uma vida 
consagrada à edificação do Bem”.    

“Nós, os espíritos, guardamos a certeza de que a construção será 
rapidamente terminada, porque sabemos que a obra é de Deus, que 
tem Jesus por fiel Executor de seus desígnios”. 

“Lembrem-se que, para a grandiosa tarefa de anunciar a Boa 
Nova, há dois mil anos, o Emissário Divino escolheu doze após-
tolos e que estes, convertidos ao ideal do Serviço, perpetuaram a fé 
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entre os homens e alteraram o curso da História. Hoje, o Mestre 
insigne escolheu vocês para apostolado novo de restauração da 
Verdade, através de realizações iguais a esta, que hão de se tornar 
possível, amanhã, a implantação definitiva, neste planeta, do Reino 
do Seu Pai. A tarefa, está claro, exige toda humildade dos verda-
deiros escolhidos. Cada um, esquecido de si mesmo e dos próprios 
interesses, se dedicará, abnegadamente, para maior glória da causa 
que servimos. Confiamos que assim será. ”

CONHEÇA NOSSA  
INSTITUIÇÃO

O Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz foi fundado em 
28 de janeiro de 1949.

Uma Instituição de caráter filantrópico, sem fins lucrativos 
que por orientação espiritual optou pelo atendimento gratuito a 
pessoas com deficiência intelectual, em todos os graus de compro-
metimento: leve, moderado, grave e profundo com ou sem defici-
ência física associada.

Contando inicialmente com atendimento para 15 crianças 
carentes com deficiência intelectual, em uma residência na cidade 
de Guarulhos, logo sentiu a necessidade de ampliar o espaço em 
razão da enorme procura da sociedade. Assim, no ano de 1959, 
foi adquirido um terreno de 70.000 m², onde foram construídas 
as quatro Unidades hoje existentes, respectivamente nos anos de 
1962, 1964, 1968 e 1974.

Atualmente são atendidos cerca de 2000 pacientes, dos quais 
600 são residentes na Unidade de Longa Permanência (ULP) e os 
demais em regime ambulatorial. Na ULP os pacientes necessitam 
de cuidados por toda a vida, 80% deles são casos graves, e mais de 
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50% são acamados e/ou cadeirantes. Já no Ambulatório são reali-
zados aproximadamente 2.000 atendimentos por mês a pacientes 
da comunidade, de forma que podem recebê-lo com qualidade e 
continuar partilhando do convívio familiar e social.

Ao paciente interno é fornecido todo atendimento médico 
especializado para cada particularidade, dividido em 16 Especiali-
dades Médicas, terapias de Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia 
Neuromotora e Cardiorrespiratória, e às atividades interdiscipli-
nares de Educação Física e  Terapia Ocupacional que geram quali-
dade de vida ao paciente, missão essa estabelecida pela Instituição, 
além de medicação, vestimenta e alimentação. Casas André Luiz 
é referência no atendimento à pessoa com deficiência intelectual 
dentro do Estado de São Paulo.

É compromisso da Instituição protegê-los por meio de ações 
terapêuticas, promovendo a sua inclusão social, sensibilizando as 
pessoas a respeitarem seu direito de crescer em condições de liber-
dade e dignidade.

CASAS ANDRÉ LUIZ,
70 anos realizando sonhos.
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Allan Kardec, em quatro questões de O Livro dos Espíritos, trata 
do assunto que resumiremos a seguir: 

A alma da pessoa deficiente é, frequentemente, mais bem-do-
tada do que se pode julgar.

E sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se 
comunicar, assim como o mudo sofre por não poder falar.

Eles sofrem pela impossibilidade de manifestação devido aos 
órgãos físicos não desenvolvidos ou imperfeitos. A existência física 
deles, geralmente, é uma expiação imposta por abusos que tenham 
feito de certas faculdades. 

Um corpo deficiente pode encerrar um espírito que teria 
animado um homem de gênio numa existência precedente. A 
genialidade pode tornar-se um mal quando dela se abusa.

O QUE DIZ A 
DOUTRINA ESPÍRITA?
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Deus Magnânimo
CAPÍTULO I

Deus Magnânimo

A Historiografia, até a atualidade, registra inúmeras expres-
sões para designar Deus, como: Jeová; Alá; Brama; Fo-hi; Grande 
Espírito; Grande Arquiteto; Todo-Poderoso; Self; Divindade; 
Providência; Criador; Pai e Inteligência Suprema. Isso em razão 
de, ainda, não possuirmos faculdade, linguagem e sentido próprio 
para designar um entendimento mais exato, aguardando-se maior 
evolução espiritual do ser humano; enquanto isso, apenas continu-
a-se usando algumas colocações humanas como; “a mão de Deus; 
olhos de Deus e palavra de Deus”. 

Vamos ver o que nossas pacientes nos dizem, em suas mensa-
gens, sobre Deus:

Tudo que está a nossa volta é beleza e demonstra a 
grandiosidade e sabedoria do Pai.
Tudo que Ele criou e cria, constantemente, é para o 
nosso benefício e aprimoramento.
Se pararmos para observar, percebe-se a beleza nas 
mínimas coisas.
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Exemplo maior são as flores, pássaros e nós mesmos.
Como é grandioso o sorriso das criaturas expressando 
alegria.
Sorriam sempre, pois a alegria é saudável.
Tudo isso nos faz compreender o sentimento da vida, 
que é o amor semeado pelo Criador.
Sorrindo agradecemos.

Maria de Fátima Oliveira e 
Kátia Capdevilla

Falar de Deus é poder senti-Lo na respiração;
É ser capaz de ouvi-lo através da Natureza.
Deus é a perfeição suprema do Universo. 

Para achá-lo oramos e estudamos, então, 
Compreenderemos a vida, a morte e 
a vida eterna do Espírito. 

Buscamos nas orações a sementinha da divindade,
Dentro de nós, assim, mostraremos que temos muito
De Deus dentro de nós.

Maria de Fátima Rodrigues e 
Katia Capdevilla.
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Mais tranquila porque compreendo melhor a vida;
Oportunidade tive, mas as limitações são tão gran-
des...

Familiares fazem falta, saudade dá impressão que
Estou abandonada, órfã do mundo.

De repente, algo muda, nova casa, Amigos do 
André Luiz;

Dizem tantas coisas bonitas, passo a confiar e    
Ter certeza que tudo tem um porquê.
Não estamos sós, somos filhos do Criador e
Ele nunca abandona seus filhos.

Fátima Rodrigues. (Índia)
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Deus fala aos nossos corações,
Emoções da vida mostram o que sentimos,
Desabafo é tudo que acontece.
Essa é a essência do amor.

Tantas coisas aprendemos,
Tantas palavras, tanto carinho,
Sentimos o que tem de mais maravilhoso,
Palavras de Deus em nossos corações.

Com o abraço apertado
O olhar fica mais leve,
As lágrimas mais leves, 
Tudo vai embora.
Ao se ouvir uma música ou em uma dança,
Parece que sentimos uma luz
Como se Deus pegasse em nossas mãos,
Tudo é muito especial. 

Que bom se fosse sempre assim:
Uma luz, uma dança, uma alma livre,
Como se o amor ao próximo nos tocasse
De modo a nascer de novo.

Fatima Rodrigues. 
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A Terra gira em volta do Sol
Que domina nosso mundo,
Fez ter por amiga a Lua
Que toca o coração e as pessoas,
Como o Astro Rei nos toca e nos aquece.

Transmite alegria e cores
E tem além de si as estrelas a brilhar,
Com cores amarela e laranja
Que nos dão força na vida e no amor.
Viver e aprender com a natureza.

Grupo Meninas das Flores.

Durante o dia o Sol,
Coloridos como as flores.
A força da Natureza ensurdece os fracos 
Com suas atividades aos olhos das pessoas.

Em outra dimensão a vida acontece,
Formas diferentes de vida,
Daqueles que aqui vivem sem conhecê-las.
Deus fica triste, pois criou a vida aqui e lá
E a Natureza para confirmar.
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Homem não satisfeito prejudica a Natureza
Onde caminha e se alimenta, mas sua pobreza
Torna-o perverso e com cegueira,
Pobre ser humano que ficará órfão,
Não percebe sua ingratidão com a irmã Natureza,

Fátima Rodrigues.

Mostramos nossa vida a Deus.
Calando-se ouve-se Deus a nos dizer
Como receber a cura.

Pois nós trazemos a doença,
Precisa-se orar a Deus, 
Ter Ele no coração.

Aceitar a luz e seguir o caminho,
Precisa-se chorar e deixar cair as lágrimas,
Sermos humildes perante Ele.

Precisa-se ficar em paz com todos
Para sermos felizes,
Ter amor por todos.



31

Como a mãe de Jesus teve.
Bom é sempre orar
Porque fortalece a alma.

E um anjo virá nos ajudar
Fechar os olhos e ouvir Deus
É o melhor remédio.

Assim ficamos felizes e emocionados,
E a ajuda virá nos curar.

Kátia Capdevilla.
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Natureza
CAPÍTULO II

Natureza

Diz a Doutrina Espírita que a “Inteligência de Deus se revela 
em Suas obras, como o pintor se revela com o seu quadro”, por 
outro lado, diz que “o Universo é a exteriorização do pensamento 
de Deus”. Assim, toda a Natureza são revelações do Criador, e a 
própria presença na mesma, confirmando a Sua presença em tudo 
e em todos, como afirma Léon Denis: “o Universo inteiro vibra sob 
o pensamento de Deus”. 

A Doutrina Espírita, implantada em 1857, e a Ecologia, em 
1869, vêm trabalhando constantemente para despertar a razão nos 
seres humanos, quanto à necessidade imprescindível da conservação 
da Natureza, para não levar ao caos a vivência da Humanidade.

A verdade é que cada um de nós somos responsáveis por tudo que 
vem acontecendo com a Natureza e, se não mudarmos o modelo 
de desenvolvimento, vamos continuar padecendo com a revolta do 
meio ambiente. Portanto, a iniciativa tem que ser individual, para 
se atingir o coletivo. 

Mensagens transmitidas pelas nossas pacientes, sobre a Natureza:
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Não se pode machucar a Natureza
Criada por Deus, tão bela e alegre.

Com ela respira-se ar puro, vida saudável.
Devemos plantar árvores, mais Sol e água.

Não deixem ela morrer, porque é vida para as pessoas, 
Fruto e sombra de graça.

Ao amar a Natureza, amamos as florestas,
Rios e mares, porque eles nos dão vida.

Ela fala aos sentidos, é exemplo para amar,
Ela é a vida da Terra,
Não a deixe morrer, morreremos com ela.

Kátia Capdevilla, Fátima Rodrigues, Angelita 
Maurício Germano e Gisele Aparecida Martins

Às vezes, fico refletindo na imensidão da Natureza
E tudo que nos cerca de maravilha,
Do poder que temos de estar aqui na Terra.

Como somos obra do Criador,
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Ele tudo colocou dentro de nós,
Principalmente a semente do bem.

Ele é a potência máxima de tudo,
Por isso acredito que cada um de nós
Pode semear coisas do bem e boas.

Não vivemos aqui para sermos amados,
Mas para amarmos a todos sem distinção,
Esta é a capacidade do verdadeiro amor.

Amor é ação que começa fazendo-se o bem,
Colaborem com o planeta começando com esse bem
Para que a Humanidade entenda esse poder.

Fátima Rodrigues.

Realmente a Natureza é um presente do Criador
Para nossas vidas e embelezar nosso olhar.
Que a Natureza seja preservada no mundo
Para podermos usufruir dela nessa encarnação.

Façamos nossa contribuição para preservá-la,
Banhando-a com o Sol, água e adubo,
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É momento especial para nos alegrar,
Premiando-nos com cores e perfumes.

Gisele Aparecida Martins, Fátima Rodrigues e 
Kátia Capdevilla.

Angelita Maurício Germano
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Mães
CAPÍTULO III

Mães

O Dia das Mães no Brasil é sempre comemorado no segundo 
domingo do mês de maio, entretanto, em outros países é comemo-
rado em várias datas diferentes. 

É um dia para celebrar, agradecer e reconhecer toda dedicação 
e desprendimento que oferece aos seus filhos, por vezes, esquecen-
do-se de si mesma como um ser humano. Ser mãe é uma missão.

Nas Boas Novas que o Cristo trouxe, encontramos estas passagens 
referentes à Mãe de Jesus, demonstrando a grandiosidade de ser mãe: 

“Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste 
graça diante de Deus. (Lucas 01:30) e Maria responde ao anjo: “Eis 
aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra” 
. (Lucas 01:38)

“E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, 
Maria mulher de Clopas, e Maria Madalena”. (João 19:25)

Estas menções registradas pelos evangelistas demonstram a 
grandeza de ser mãe, aceitando os desígnios de Deus ao receber os 
filhos, mesmo antes de ocorrer a encarnação, nos planos espirituais, 
para missões dificílimas por amor e fé, dedicando-se de corpo e 
alma até o limite máximo.
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Amor Maternal
O amor maternal é o mais sublime que se conhece na Terra.  

É a expressão de um desenvolvimento secular do sentimento da 
mulher que sobrevive mesmo à própria morte, de reencarnação a 
reencarnação. 

Quanto à filiação, estes devem sempre retribuir o amor recebido da 
mãe, seja qual for a situação que se convive no lar, pois, estas, muitas 
vezes, reencarnam no sacrifício para ajudar o espírito do seu filiado, 
agindo como um verdadeiro “anjo da guarda”. – “Amai pai e mãe”. 

Há exceções, quando ocorrem resgates pretéritos dos espíritos 
reencarnados, com pais e filhos, tendo em vista comprometimentos 
passados, havendo necessidade de reparos de ambas as partes para 
retornar ao equilíbrio do progresso. 

São os pais que não souberam educar os filhos. 
São os filhos que não corresponderam ao amor dos pais. 
A Nova revelação veio no tempo certo e prometido por Jesus, 

justamente para esclarecer e consolar os homens de boa vontade e 
irá dar o impulso necessário na evolução planetária, passando de 
planeta de expiações e provas para planeta de regeneração. 

Agora, seguem pensamentos das pacientes a respeito desse tema 
tão importante Mãe:

Mãe que deixou saudades, 
Pequenos que chegam nas Casas André Luiz. 
Deus colocou em nossos caminhos 
Verdadeiras mães que cuidam e amam.  
Com carinho e amor nos ensinaram 
Novos caminhos da vida, 
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Para nosso bem-estar. 
Hoje uma grande amizade se criou. 
Vendo-a meu coração tem sentimento e gratidão. 
Pessoas com dom divino de cuidar, 
Já nasceram com carinho e amor no coração. 
Ser rico não é o que você tem, 
Mas o que você tem para dar, 
Tenho certeza, mãe adotiva, 
Que destes tudo que tinhas para dar. 

Maria de Fátima Oliveira.
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Mães mostram na vida como são fortes. 
Mulher tem sentimento e ensina o que é amor, 
Dá sentido à vida àqueles nascidos do seu ventre 
Como se os conhecessem de outras vidas. 
Essas mães que cuidam especialmente de nós 
São as mães que Deus nos enviou.
Aprendem conosco 
Porque cuidar é aprender. 
Todas representam a mãe de Jesus. 

Maria de Fátima Oliveira

DIA DAS MÃES
Dia muito especial é o dia de todas as mães. 
As nossas mães são anjos enviados por Deus para nos 
guiar e amar. 
Temos, também, outras mães, como nossas avós, 
sogras, tias e irmãs mais velhas, que muitas vezes 
substituem nossas mães. 
Não vamos nos esquecer das mães que se encontram 
invisíveis aos nossos olhos humanos, mas não ausen-
tes, pois elas moram em nosso coração. 
Por fim, vamos lembrar-nos de Maria de Nazaré, 
que é mãe de Jesus e de todos nós.

Maria de Fátima Oliveira
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Mães do mundo têm dia especial,
Não só no calendário, mas no coração de todos,
Pois seu coração é o maior do mundo:
Abraçam todos seus filhos próprios e os de coração,
Estejam onde estiverem na vida.

Nunca abandona, nem nos melhores,
Nem nos piores momentos,
Agasalhando e se sacrificando,
Por vezes, dá bronca e “pega no pé”,
Mas tudo por amor.

Cuidam dos adultos, como se fossem ainda crianças,
Todas estão pertinho de Deus 
Por isso têm força de proteger,
Sempre ao nosso lado acariciando,
Para encorajar o caminho à frente.

A maternidade é uma dádiva.
Ser boa mãe é grande conquista,
Porque ser mãe não é só dar à luz,
É passar noites em claro,
Escola, alimentação e calor.
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Mães de filhos, mães de adotados,
Mães de estranhos, mães de caridade,
Mães jovens, mães idosas,
Mães de todos nós,
Mães, vocês são maravilhosas.

Fátima Rodrigues e Kátia Campdevilla.

Mãe de todas é aquela que deixa os filhos
Para cuidar dos filhos dos outros,
Pajens e cuidadoras,
Nossas mães também.

Desprendidas para doar,
Muito carinho e amor
Para quem nem saiu de ti,
Mães especiais para filhos especiais.

Atendem-nos só pelo olhar
Pois trabalham com o coração
E enchem nossas mentes
De alegria e felicidade.
Seus corações batem forte
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Por todos esses seus filhos
A quem amam e se dedicam,
Para realizarem seus sonhos futuros.

Kátia Capdevilla, Fátima Rodrigues e Angelita 
Maurício Germano.

Mães são mulheres muito legais e boas:
Ajudam, dão carinho e cuidam.
Seu olhar é cheio de amor,
Gosto de viver isto.
Com o amor de mãe a vida fica cheia de alegria,
Esse amor por mim é muito grande,
Percebo em tudo quando ela vem me visitar.

Ela me ajuda muito,
Sempre posso contar com ela,
Demonstra que gosta muito de mim.

Quero agradecer a minha mãe por tudo,
Pelas visitas, pelas saídas e pela paciência,
Sinto muito amor por você, mãe.

Kátia Capdevilla.
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MÃES DAS CASAS 
ANDRÉ LUIZ

Fica aqui a homenagem a essas verdadeiras “mães” que passaram 
pela Instituição, dando muito amor e carinho a nossas pacientes.  
Muitas ainda na Casa permanecem e estas que aqui serão referenciadas 
representam outras tantas “mães” anônimas que atuam, seja profissio-
nalmente, seja voluntariamente, no cuidado diuturno. São elas:

Eunice Vieira de Mello.  Em 1982, conheceu a senhora Jandira 
Delgado Tidon, que a convidou para trabalhar nas Casas André 
Luiz. Iniciou, fazendo o estudo do Evangelho com os assistidos 
e, até hoje está atuante, sempre presente, desempenhando muitas 
tarefas e fazendo, inclusive, parte do Conselho Diretor da Insti-
tuição. São suas palavras: “Só tenho a agradecer a Deus por essa 
bendita oportunidade de servir nosso próximo. Amém! ”. 

Jandira Delgado Tidon.Teve a felicidade de nascer em um lar 
espírita e, quando criança, junto com os pais, frequentou as reuniões 
espirituais que eram realizadas na casa da família Castaldelli, na rua 
Ezequiel Freire, bairro Santana, em São Paulo. O mentor espiritual 
era João Castaldelli, filho do casal João e Julia. Desse grupo de 
estudos surgiu o Centro Espírita Nosso Lar, que assim foi regis-
trado em 1949.A sra. Jandira, trabalhadora desde os primórdios da 
Casa, desempenhou várias tarefas e cargos no decorrer do tempo, 
a exemplo de administradora dos Pavilhões da CasaUm (primeira 
Unidade de Longa Permanência), em 1978, na Vila Galvão. Em 
1988 os pacientes passaram a residir na nova Unidade, em Picanço, 
Guarulhos, onde ela continuou por muitos anosa sua dedicação 
aos assistidos e até hoje mantém seus laços afetivos e de trabalho no 
Centro Espírita Nosso Lar Casas André luiz.

São suas palavras: “Grandes companheiras caminharam junto 
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de nós, nessas tarefas árduas, mas gratificantes: Eunice Vieira de 
Mello, Elzira de Oliveira, Cecília Lessa Dias, Ivone Garcia Calef, 
Maria Aparecida de Lima Sulato, Maria Benevides C. Silva e 
muitas outras que estão ainda em minhas lembranças. Em meu 
nome, em nome de nossos internos e dos amigos da Espirituali-
dade, Deus lhes pague, e que Jesus, nosso Mestre e Amigo, estenda 
suas bênçãos a todos”.

Mercedes Delgado*. Nascida em 1922, acompanhou toda a 
trajetória espiritual que culminou na Instituição hoje Centro Espírita 
Nosso Lar Casas André Luiz. Diz ela: “Meu trabalho sempre foi com 
muita fé na espiritualidade que dirige o Centro Espírita Nosso Lar 
Casas André Luiz, bem como naqueles que dirigiram e dirigem esta 
Instituição.  Meu desejo é que todos que participam da Instituição 
sintam a responsabilidade assumida e colaborem o máximo possível 
para se dar continuidade a esse trabalho que não é nosso, mas uma 
promessa e um compromisso firmado no plano espiritual.”

Dalva Marsili Braga. Conheceu a Doutrina Espírita por 
Mercedes Delgado e foi encaminhada ao Centro Espírita Nosso Lar, 
em Santana, em 1952, por Jandira Delgado Tidon . Logo no início 
dessa caminhada, dedicou-se ao Voluntariado da recente Casa Um, 
na Vila Galvão, Guarulhos, junto a centenas de crianças com defi-
ciências físicas e mentais em abandono. Por mais de 20 anos, nesse 
contato com as crianças internas, acompanhando o trabalho das 
pajens, cuidadoras, da limpeza e de outros profissionais, visando ao 
aprimoramento para melhor atender as assistidas.

São muitas as atividades que ainda realiza em mais de 65 anos 
destinados ao trabalho voluntário nesta Casa de atendimento e 
amor a centenas de irmãos portadores de deficiências.

Maria Olivia Bastos Guimarães. Em1988, conheceu o Centro 
Espírita Nosso Lar, já situado na Rua Duarte de Azevedo, 619, em 
Santana, São Paulo. Lá iniciou o curso de Doutrina espírita e antes 
do término dele começou sua longa dedicação, como voluntária, 
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na chamada Casa Dois, hoje Unidade de Longa Permanência, ULP, 
tendo como companheiros os fundadores da entidade, Jandira, Ana 
Gaspar, entre outros. Eram mais de 1.000 crianças cuidadas com 
muito amor, acompanhando a higiene, alimentação, os tratamentos 
recebidos pela área médica. 

Muitos cursos, muitos cargos, sempre como voluntária, atual-
mente está completando a oitava gestão como coordenadora do 
Conselho Doutrinário da Instituição.

Regina Braga (1953-2014). Conheceu a Doutrina dos imortais 
aos 7 anos, quando as primeiras manifestações mediúnicas come-
çaram a ocorrer. Mas somente aos 17 anos, conheceu o Centro 
Espírita Nosso Lar Casas André Luiz onde, inicialmente, exerceu a 
função de telefonista. Através de estudo sistemático, passou a apri-
morar seus conhecimentos da Doutrina. Foi orientada pelo então 
presidente da Casa, Vicente Melro, após de dois anos de trabalho: 
“vai, minha filha. Vai aprender mais, um dia você voltará para nós 
e nos ensinará tudo que aprendeu”.

Fez vários cursos e desempenhou muitas atividades no Centro 
Espírita Nosso Lar e, em 1988, começou a integrar o grupo medi-
único na Instituição, como médium de psicofonia e psicografia. 
Ingressou como funcionária, novamente, em 2003, como secre-
tária executiva da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Escreveu 
dois livros, pela Editora Mundo Maior: Quando os Lírios Voltarem 
a Florir, pelo espírito Viriato Fernandes da Silva (conta histórias de 
pacientes da Casa, numa visão espiritual,), e Panelinha de Orações, 
que alcançou a terceira edição. Ambos cm direitos autorais cedidos 
à Instituição. Participou intensamente da produção do primeiro 
livro de um assistido da Instituição, Manoelito, o Poeta da Esperança 
(esgotado).
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Mulher
CAPÍTULO IV

Mulher

“Mulher, a vós foi confiada a mais árdua missão, é a de trazer 
à luz da vida os que necessitam de reencarnar, ser mãe”. Estas são 
palavras ditadas pelo Espírito Napoleão Laureano, que claramente 
ensina que a “luz da vida” vem pela “árdua missão da mãe”, demons-
trando que a única diferença entre a “vida e a morte”, ou entre “a 
encarnação e a desencarnação” é a necessidade imperativa da “mãe” 
para o Espírito chegar até nós em caminhada terrestre, pois para a 
chamada “morte” não há necessidade dessa participação. 

Com a palavra as meninas das Casas André Luiz, a respeito da 
“Mulher”:

Mulher, você traz dentro de si algo muito especial,
Sentimento do mais puro carinho e respeito
Que pode curar as dores da alma,
Conquistas construídas por várias gerações.

Mulher tem a força e a garra na vida,
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Desprendida de qualquer interesse.
Vem a ser para o seu próximo
Verdadeira guerreira.

Mulher conquistou para seu coração
Sensibilidade tão grande e unidas.
Beneficiam a humanidade inteira
Com sua coragem e desprendimento.

Mulher, aprimorou-se no interior do lar
Para a oportunidade de ser mãe,
Abrindo caminho para filhos e netos
Que solicitaram ensejo de retornar.

Mulher porta aberta para a solidariedade,
Expandiu-se com seu amor à comunidade,
Atingindo a sociedade e o mundo
Porque o amor não tem fim.

Kátia Capdevilla e Fátima Rodrigues.



49

Mulher, seu perfume inebria o mais rude dos ho-
mens,
Corajosa e valente nos seus trabalhos,
Seu encanto de princesa deslumbra,
Retirando egoísmo e rancores dos corações.

Tem atos de traquinagem, de menina,
Meiguice de ações e carinhos,
Sonhadora que voa pela Natureza,
À procura da dedicação e colaboração.

Luz de Deus para iluminar início de jornada
Daqueles que procuram se erguer
Para crescerem em nova oportunidade,
Para novos degraus de aperfeiçoamento da alma.

Gisele Aparecida Martins, Kátia Capdevilla e 
Maria de Fátima Oliveira .

Feliz dia das mulheres
Que trabalham por um mundo melhor,
Cuidando de filhos de todas as mães,
Porque Deus pensa no sofrimento de todos os 
seus filhos,
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Desejamos harmonia e felicidade,
Um cartão do Dia da Mulher,
Presentes, botões de rosas e caixas de bombons,
É o que somente doamos a ela.

Mas Deus dá-lhes força, coragem e muito amor,
Para serem seu distribuidor amado
Aos filhos órfãos e carentes do amor materno,
Porém, nunca carentes do amor de Deus.

Kátia Capdevilla, Angelita Maurício Germano, 
Rosangela Barbosa e Fátima Rodrigues.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
É um dia especial para a mulher.
O melhor presente para ela é o respeito de outros.
A mulher é carinhosa e muito bondosa de coração.

O seu perfume lembra uma flor colorida.
Precisamos cuidar desse jardim que a 
mulher representa.

Mulher é amor, precisamos sempre nos lembrar disso.
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Mulher precisa de carinho para ser feliz, cuidar de 
sua vida e do próximo.
Ela ama as crianças.
É a mulher que gera uma criança feliz.

Kátia Capdevilla, Angelita Maurício Germano, 
Maria de Fátima Oliveira e Fátima Rodrigues.

Dia das mães é uma data especial.
Que possamos homenagear esta criatura,
Ela se doa a todos os filhos,
Deixa-os nascer, dá tudo que eles necessitam,
Mostrando a diferença entre o bem e o mal,
Esse é o dom do amor.

Dever de ensinar o progresso moral e intelectual,
Para agir com honestidade, respeito e responsabili-
dade,
Educação não é só material, mas é dar tempo, paci-
ência,
Carinho, cuidados e amor, sem querer nada de volta.
A gratidão de filhos deve ser eterna, só por 
ter nascido
Para a caminhada redentora.
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Em sua velhice, sem condições de se cuidar,
Resta-nos dever de devolver por gratidão,
Para quem tudo doou de melhor,
Àquele que trouxe ao mundo,
Endireitando suas veredas.
Salve todas as mães!

Fátima Rodrigues e Kátia Capdevilla.

Mulheres, muita luz e um dia especial
Em sua data.
Mulheres batalham pela sua felicidade,
Mulheres mães lutam pela felicidade de seus filhos
Mulheres que cuidam da sua beleza
Mulheres que ajudam as pessoas
Mulheres com limitação física e mental
Mulheres esposas que cuidam do seu marido
Mulheres que trabalham e cuidam de seu emprego

Angelita Maurício Germano, Maria de Fátima 
Oliveira e Marlene Batista de Almeida Filha.
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A mulher é sempre uma boa amiga...
Elas são muito legais aqui nas Casas André Luiz...
As mulheres cuidadoras são muito especiais em nossa 
vida...
As mulheres mães são muito dedicadas na sua tare-
fa...
As mulheres professoras são muito especiais, ficamos 
felizes porque se esforçam para nos ensinar... 
Estou muito feliz convivendo com minhas amigas.
Amigas de quarto, elas são como minhas irmãs. 

Lurdinha.

MULHERES DAS CASAS 
ANDRÉ LUIZ

Fraternidade é um termo oriundo do latim frater, que significa 
simplesmente: “Irmão”. Ela deve existir nas escolas, entre os estu-
dantes; nas profissões, entre os colegas; na família, entre os entes 
queridos e deverá ser desenvolvida na sociedade, por sermos uma 
única família: a Humanidade terrestre.

As leis morais implantadas por Jesus na Terra são Leis Univer-
sais, e a fraternidade, nesse contexto, é o espelho do amor de Deus. 
Razão da afirmação dele: “Quem a mim vê, vê o Pai”.
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O Cristo de Deus, claramente, traz dentro de Seu maravilhoso 
Evangelho, uma lei muito profunda para ser praticada, a caminho 
do Mundo de Regeneração: a Lei Universal da Fraternidade:

“O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e 
para dar a sua vida em resgate de muitos”.  (Mateus 20:28)

As autoras deste livro reconhecem a fraternidade das mulheres 
que voluntaria, ou profissionalmente, se dedicam de corpo e alma 
para com as assistidas, como assim se exprimem: 

A mulher enfermeira é aquela que cuida sempre 
doando.
A mulher pajem é este anjo que atende cada suspirar 
nosso.
A mulher assistida é a comunidade feminina assistida.
A mulher assistente social é aquela que vê as necessi-
dades.

A mulher mãe é aquela que gerou e criou o filho.
A mulher visita é aquela que traz luz aos assistidos.
A mulher voluntária é aquela desprendida para com 
o próximo.
A mulher psicóloga é tudo que se precisa, equilíbrio.

A mulher médica é aquela que cuida de nossa saúde.
A mulher fonoaudióloga é aquela que nos ajuda a 
falar.
A mulher terapeuta ocupacional é aquela que nos 
ajuda na esperança.
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A mulher fisioterapeuta é aquela que nos tenta pôr 
em pé.     
   
E, as mulheres de todas demais tarefas das Casas 
André Luiz são essenciais para a sobrevivência dos 
assistidos, e agradecemos a todas pelo carinho 
e dedicação.

Kátia Capdevilla e Fátima Rodrigues.

Hoje, queremos homenagear as mulheres que traba-
lham aqui nas Casas André Luiz. 

Estas mulheres são especiais, pois cada uma delas 
cuida de nós de um jeito diferente, por termos neces-
sidades diversas.

Vocês mulheres ajudam, de forma especial, aqueles 
assistidos mais necessitados e sempre com o maior 
carinho.

Acreditamos que para trabalhar nesta Instituição, só 
podem ser pessoas especiais, pois vocês são muito sen-
síveis e atendem a todas as nossas necessidades. Vocês  
têm um jeito especial pra cada assistido.
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Queremos agradecer a todas as mulheres que aqui 
trabalham e pedir a Deus que as ajude para serem 
sempre felizes.

Queremos, ainda, dizer, o quanto amamos estas 
mulheres batalhadoras que cuidam de nós e de suas 
famílias.

Que Deus permita sempre que nós tenhamos mulhe-
res como as atuais, cuidando de todos nós com tanto 
carinho.

Kátia Capdevilla e Maria Fátima Oliveira.

A GRANDE FAMÍLIA

Já nos Dez Mandamentos, Deus mostra a importância da 
família, com as seguintes expressões:  “Honrai vosso pai e vossa mãe 
a fim de viverdes por muito tempo na Terra que o Senhor Vosso 
Deus vos dará”. (Êxodo 20:12)   

A promessa feita por Deus de uma Terra para se viver muito 
tempo ainda não nos pertence, entretanto, aguardando-se somente 
a evolução moral da Humanidade, quando então, conquistar-se-á 
a Terra Prometida, que é o Mundo de Regeneração em que a Terra 
se transformará.

Atualmente, em nosso mundo de expiações e provas, os laços de 
família formam-se em duas sociedades: a material, que é o paren-
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tesco simplesmente corporal e a espiritual, que é o parentesco por 
afinidades.

Esses laços familiares são formados por dois tipos: laços de 
simpatia, espíritos unidos por relações simpáticas anteriores, e laços 
de antipatia, espíritos unidos por aversões anteriores que precisam 
ser reequilibradas.

Assim, há duas espécies de família: corporal, frágil como a 
própria matéria que se desfaz com o tempo e espiritual, durável 
por se fortalecerem unidos na afinidade do bem. Os corpos físicos 
são criações do próprio homem, por isso, são mortais, enquanto os 
espíritos são criações de Deus, ou parte de Deus, por isso, imortais.

Segue transcrito da paciente abaixo mencionada:

Muitas pessoas acham que conseguem viver sozinhas,
A maioria tem dificuldade na convivência.
Mas Deus nos criou em uma família,
Para poder nos relacionar e aprendermos uns com  
os outros.

Não é fácil, mas se conquista o aprendizado,
Ajuda a ganhar sentimento,
Carinho e amor.

O Criador realmente é sábio
Colocando-nos em família,
É a oportunidade do crescimento,
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Na bendita reencarnação.

Nas Casas André Luiz encontramos a fraternidade,
Dedicação, desprendimento e muito amor, 
É cada dia cresce-se no entendimento,
É luz no Espírito.

Oportunidade que não tivemos,
Nas Casas André Luiz achamos,
Descobrimos a personalidade,
Nos tornamos fraternas e amigas.

Convivência é chave do progresso moral,
Aprendemos a ser filhos de Deus,
E irmãos em Cristo.
Só tenho a agradecer essa conquista.

Maria de Fátima Oliveira.
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Amor
CAPÍTULO V

Amor

A caridade e o amor são conquistas sublimes que o homem 
adquire no convívio social com seus semelhantes, idênticas à bene-
volência, indulgência, abnegação e perdão.

Jesus deixou um mandamento sublime: “Amai-vos uns aos 
outros, como vos amei”. 

Para se chegar a esse amor tem-se que utilizar da prática da cari-
dade para com o próximo, quando, então, ganha-se o desprendi-
mento do egoísmo, do orgulho e dos bens materiais, estes são o 
caminho para a conquista da luz no Espírito.

A maior expressão de amor está na máxima de Jesus: “Amai os 
vossos inimigos”.

Seguem escritos das pacientes abaixo mencionadas:

Amor é o maior sentimento que temos,
Amor é uma sementinha que Deus plantou 
no coração,
Amor então vem do coração e nascemos com ele.
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Amor precisa ser expandido para com todos,
Amor será a chuva de luz em outros corações.

Maria de Fátima Oliveira e Rosangela Barbosa.

O amor é a vida que está em nosso coração.
Sentimos o perfume da Natureza que é especial,
Sentirmos a felicidade que o amor traz.

O amor é como a chuva para os corações,
A água que cai sobre a terra.
Sentimos a paz em nós
E o Sol acalenta nossa fé.

O amor está no canto dos pássaros
Que dá vida à Natureza.
O mundo ainda não entende
Que há existência no céu.

Maria de Fátima Oliveira e Kátia Capdevilla.



61

Por meio de uma bela amizade,
Nasce um grande amor.

Pela convivência 
Duas pessoas podem dar o melhor que têm.

Faz um grande sentimento,
Crescer emoções e amor.
Pela entrega e coragem,
Sem medo e vergonha se engrandece o sentimento.

Com os passeios e diversões
Se alegra o coração.

As dificuldades
Fazem crescer o Espírito.

A união de duas pessoas
Forma uma família.

Se temos crença em Deus,
Sua presença torna-se constante.
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Através dos sonhos,
Encontra-se alguém.

No convívio de nossos companheiros,
Encontramos o caminho do Senhor.

Maria de Fátima Oliveira.
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AMOR, SEGUNDO
PAULO DE TARSO

“Ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua 
dos anjos, se não tiver amor, sou apenas como um metal que soa 
e um sino que tine; e ainda que tivesse o dom de profecia, e pene-
trasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas 
as coisas; e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar monta-
nhas, se não tiver amor, nada serei.

E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres 
e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver 
amor, tudo isso de nada servirá.

O amor é paciente, é doce e benigno; o amor não é invejoso, não 
é temerário e precipitado; não se enche de orgulho, não é desde-
nhoso; não procura seus próprios interesses; não se vangloria e não 
se irrita com nada; não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e 
sim com a verdade; tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre.

Agora, estas três virtudes: a fé, a esperança e o amor perma-
necem; mas entre elas, o mais excelente é o amor.”
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Amizade
CAPÍTULO VI

Amizade

“Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua 
vida pelos seus amigos. ” 

(João 15:13).

“Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. ”
(João 15:14).

“Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz 
o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto 
ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. ”  (João 15:15)

Estas passagens evangélicas demonstram que a maior conquista 
que se possa obter aqui na crosta terrestre, ao reencarnar, realmente 
é a conquista de amigos, porque pode se tornar eterna tal amizade.

Mas o principal amigo nosso, aqui e acolá, sempre será Jesus.
 “O destino nos dá os irmãos, mas o coração escolhe os amigos”. 
Dia do Amigo, 20 de julho.
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As pacientes abaixo encontraram, nesta jornada, as suas verda-
deiras amizades:

Amizade...
Não é receber, é dar;
Não é magoar, é crer;
Não é criticar. é apoiar;
Não é ofender, é compreender;
Não é humilhar, é defender;
Não é julgar, é aceitar;
Não é esquecer, é perdoar.
Amizade...
É simplesmente amar.

Kátia Capdevilla.

Amizade é um sentimento muito bom, que nasce em 
nossos corações.
Gosto de ter amizade com todos que convivem co-
migo, porque a vida fica mais fácil quando podemos 
contar com os amigos.
Tenho uma amiga muito especial, que me dá carinho 
e respeito. Fico feliz e até esqueço que tenho algumas 
deficiências, e parece que fico curada de repente.
Quando a pessoa tem boa intenção no coração, abre 
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caminho para que tudo dê certo.
Muitas amigas já passaram por aqui e deixaram 
plantada a sementinha do amor em nossos corações; 
pessoas que lutaram para a melhoria de nossa casa e 
que serão lembradas sempre.
O tempo vai passando e as coisas vão melhorando 
devagarzinho.
Estou ansiosa esperando pelo aparelho dos meus den-
tes, e eu sei que irá reparar a deficiência deles e vou 
ficar até mais bonita.
Gosto muito de todos os meus amigos e desejo que 
realizem todos os seus sonhos.
É com muito gosto que relato tudo isso.
Um beijo no coração de cada um!

Kátia Capdevilla.

Quem tem amigo é um privilegiado,
O maior amigo é Deus.
Quem ajuda um amigo
É também amigo de Deus.
Amigo não se esquece do perdão.

Amigo de verdade pensa no melhor,
Nunca nos esqueçamos de nossos amigos
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Com quem gostamos de conversar,
Brincar e rir.
Amigo verdadeiro é para unir.

               Fátima Rodrigues, Angelita Maurício 
Germano e Gisele Aparecida Martins.

Menina especial, tenho orgulho de ser sua amiga.
É inteligente e tem bom coração,
Gosta de falar, rir e aconselhar.
É bom ter amiga com liberdade de desabafar.
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Dou graças a Deus por essa amiga,
A gente se entende só pelo olhar.
Sempre me visitava no quarto,
A tentar me animar e encorajar.

Tinha dificuldade de falar e entender,
Mas paciência não faltava comigo.
Nas festas de aniversário,
Você me dava bolo.

Uma contava os problemas para outra,
Então eu mudei bastante.
Família percebeu a mudança,
Mas não sabia o porquê.

Descobriram que amizade faz isso,
Reconheceram ajuda dela,
Agradeceram por fazer entender
O bem a mim realizado.

Carta da assistida Kátia Capdevilla, para a assis-
tida Maria de Fatima de Oliveira.
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Fiquei diferente após conhecer Natália.
Seu olhar mexe com meu coração,
Sinto muito carinho por ela.
Quando vi Nana pela primeira vez, 
Ela logo olhou para mim,
Ficamos emocionadas.

Sempre vou ao seu quarto,
Ela fica alegre e faz carinho nos meus cabelos,
Fica todo desarrumado, mas eu adoro.

De onde estiver ouço seus gritinhos,
Cuido e me preocupo com ela,
Assim como Maria de Fátima cuidou de mim.

Minha mãe ao vê-la se emocionou,
Disse que parece comigo,
Mas ela tem uma história diferente.

A mãe de Nana é diferente da minha.
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Percebo que Nana quer falar comigo,
Mas não consegue, isso é triste,
Eu já passei por isso e queria morrer. 

Eu me superei por causa de minha mãe
E a vinda para as Casas André Luiz,
Hoje quero ajudar como fui ajudada.

Kátia Capdevilla.

Minha amiga Lilian,
Quero expressar quanto a amo,
E quanto você é importante para mim. 

Compreende minhas necessidades,
Abraça-me como uma mãe,
Trazendo tranquilidade e paz.

Sua vida reflete na minha,
Seu olhar irradia no meu,
Seu coração bate no meu.

Sua presença traz-me segurança,
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Seu carinho é como de uma flor
Que perfuma meu ambiente.
No jardim de minha alma,
Abre um espaço de alegria
Que só uma pessoa especial pode fazer.

Só tenho que agradecer a Deus
Por colocá-la no meu caminho,
Para alegria de nossos corações.

Kátia Capdevilla.

Estou muito feliz, minha prima me convidou
Para sua festa de 15 anos de idade.
Agradeço a minha prima e também a Deus, 
Por me deixar viver coisas maravilhosas.

Mesmo morando nas Casas André Luiz,
É muito bom participar das festas de família,
Pois tem possibilidade de viver coisas boas,
Me faz ter mais paciência com o que tenho que pas-
sar aqui.
A vida fica mais bonita,
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Colorida e alegre,
Minha mente fica ocupada.

Kátia Capdevilla.

Sou uma pessoa especial,
Mas tenho muitos amigos:
Mãe, padrasto, tios, sobrinhos, irmãos, primos,
Família linda, maravilhosa.

Essa família me faz sentir mais segura
No tratamento e na recuperação,
O carinho e amor que recebo me fazem feliz,
Minha alma se alegra com tudo isso.

Amigas de meu quarto, das Casas André Luiz
São partes desta linda família que tenho,
Minha alma se alegra com tudo isso,
Fica sempre agradada com todo esse amor.

Estas pessoas importantes
Não me deixam desistir
E me deixam muito orgulhosa,
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Agradeço a cada uma delas em minha vida.

Kátia Capdevilla.

Amizade é ter respeito pelas pessoas, com muito cari-
nho e felicidade.
Deus se alegra quando temos amizade com todos, 
brincando, amando, trabalhando e estudando, para o 
crescimento.
Ser diferente e ter emoções e sentimentos demonstra a 
pureza de nossos corações.
Que Deus me abençoe e me ajude.
As minhas amizades são muito legais, inteligentes e 
bondosas, por isso é preciso conservá-las.
As palavras são bonitas quando vêm de Deus.

Angelita Maurício Germano.

Eu vejo a dança como um caminho a seguir, porque 
para mim foram oportunidades de me expressar, de 
sentir leveza e muita alegria.
Assim, pude provar para mim mesma que sou capaz 
de fazer muitas coisas.
A vida explode em energias, com a dança em minha 
história, e o despertar a vida em meu viver. 
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Quando comecei a dançar com o Alex, aprendi muito 
a apreciar a música, a valorizar a vida, a conhecer 
pessoas e a própria mãe do Alex, a quem gostaria 
muito de mostrar a coreografia.

Angelita Maurício Germano.
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Dia dos Namorados
CAPÍTULO VII

Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é comemorado, aqui no Brasil, em 12 
de junho e é quando os casais celebram seus namoros. É muito 
comum, nessa data, a troca de cartões postais e presentes especiais, 
além de flores, bombons e jantares. Os casais, também, agradecem 
o companheirismo e a dedicação entre ambos durante o ano todo.

Fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, 
o Dia dos Namorados é celebrado em 14 de fevereiro, data conhe-
cida como Dia de São Valentim (Valentine’s Day).

Em seguida, escritos pelas pacientes abaixo nominadas:

O verdadeiro amor é de Deus.
Ter carinho e amor com as pessoas,
Porque o amor vem de dentro do coração.
Verdadeiro traz alegria, paz, 
Tranquilidade, harmonia e felicidade.
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É sentido de várias maneiras:
Amor entre homem e mulher,
De irmãos, de amigos, de pais e mães,
Filhos, animais e plantas.
Deus alegra-se com meu amor.

Dia dos namorados é um dia especial,
Amor é um ensinamento de Deus,
Amar é um dom para tornar o homem feliz.

A paixão vem do coração,
A estrela do amor brilha nos corações,
Basta colocar o amor em movimento.

A paixão fala mais alto que o amor,
Mas sentimento que pode durar pouco,
Já o amor é para sempre.

Jesus quando ensinou o Evangelho,
Deu um presente para os homens,
Presente do amor eterno.

Felicidade é uma forma de carinho,
Significa o amor em harmonia.
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Amor nos faz felizes.
Na alma está o sonho do amor,
Reflete no coração apaixonado,
Amor sempre está em alta.

Vamos sempre lembrar disso,
Aos corações apaixonados,
Feliz dia dos namorados.

Kátia Capdevilla, Fátima Rodrigues, Angelita 
Maurício Germano, Rosangela Barbosa e  

Manoela Rocha de Moraes.
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Grupo das Flores
CAPÍTULO VIII

Grupo das Flores

Francisco Cândido Xavier cultivava flores em seu jardim:
 “... Além de seus afazeres mediúnicos Chico Xavier dedicava-se 

a seus animais, entre eles gatos e os cães, Lorde e Dom Negrito, 
que sempre estavam junto ao médium, e um coelho, bem como 
cultivava flores em seu jardim, por recomendações dos benfei-
tores, que explicam ter as flores um corpo dinâmico que vai até o 
perfume, embora vejamos somente as pétalas, pois o perfume cria 
uma atmosfera balsâmica, propiciando mais recursos para a perma-
nência dos bons Espíritos em nosso meio. 

Agora, transcritos efetivados pelo Grupo Meninas das Flores. 

Hoje quero falar sobre o Grupo das Flores (pacientes)
Que cresce cada vez mais.
Estas flores que aqui estão juntas
São os lírios que perfumam e embelezam
Festa de aniversário das Casas André Luiz.
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Mostramos nossa felicidade,
Visível em nossas expressões
De alegria e coragem
Sempre estampadas em nosso rosto,
A irradiar energias de esperança.

Sabemos que somos um grupo especial,
Pensamos, sentimos e comunicamos
Com quem paciência tem de nos escutar:
Trabalhar para colocar no papel,
Passando para o computador.
Pessoal auxiliar colabora
Para nos tornarmos melhores
E construirmos um mundo melhor.
O que todas nós queremos:
Paz, amor e perdão.

É difícil ser aceito pelos nossos familiares
Como seres com inteligência e sentimento,
Que pensamos e sentimos
Tristeza e alegria
Em nosso coração.
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Mas um dia todos compreenderão
A oportunidade da vivência na Terra,
Porque Deus é Criador de tudo e todos,
Um dia irá mostrar o entendimento da vida
A seu tempo e ao tempo de cada um.

Este grupo trabalha para colaborar
Na obra da Criação,
Reequilibrando pessoas,
Para reencontrarem o caminho,
De seguir a trilha da perfeição que leva a Deus.

Rosangela Barbosa, Kátia Capdevilla e Maria de 
Fátima Oliveira.

Na primavera a noite fica mais bonita...
Uma planta cresce no jardim...
Na primavera as pessoas têm sentimentos de amor...
O planeta Terra se enche de flores...

As flores exalam seu perfume...
A primavera é uma canção para o ouvido das pessoas...
A primavera inspira paz em meu coração...
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O Sol nasce na primavera cheio de segredos...

As pessoas deveriam pensar num mundo melhor...
Não somente em dinheiro...
O beija-flor faz carinho nas flores...
As flores se abrem de tanta felicidade...

Quem cuida das flores é responsável pela sua beleza...
Deus ilumina a Natureza na Terra!
Na primavera os lugares ficam mais coloridos...
Favorecem sentimentos de amor às pessoas! 

Fátima Rodrigues.
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Recados da Vida
CAPÍTULO IX

Recados da Vida

As famílias se transformam.
Os patrimônios materiais se transferem.
As teorias se modificam.
Os costumes se alteram.
Convenções substituem convenções.
Companheiros são chamados a servir em outros setores.
Ódios passam.
Inimigos desaparecem.
Desajustes são corrigidos.
A fortuna muda de endereço.
Acima de todas as mudanças, permanecerás sempre em tua pere-

nidade espiritual.
Meditemos nas leis que nos governam, em base de causa e efeito, 

estruturadas pela Sabedoria Divina em justiça e misericórdia.
Em qualquer lugar, teremos o que dermos.
Não olvides: tudo o que fizeres aos outros, fazes a ti.
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O que dizem nossas pacientes:

Todo deficiente consegue trabalhar de alguma forma, 
pois aprende pelo pensamento. A alma não é defi-
ciente, sendo assim, consegue se comunicar e transmi-
tir às pessoas a sua possibilidade física de manifes-
tar-se (principalmente pelo olhar).
Quando eu tinha pensamentos negativos, não con-
seguia aprender nada, mas com o passar do tempo e 
ajuda e carinho das pessoas a minha volta, comecei a 
ter pensamentos positivos que me ajudaram a pôr em 
prática tudo o que venho conseguindo aprender.
Hoje, participando com pessoas deficientes físicas, 
que não moram aqui nas Casas André Luiz, tivemos 
oportunidade de conhecer na Feira de Reatech, que 
todas são felizes, pois conseguem se comunicar de al-
guma forma, isso faz com que tenhamos pensamentos 
positivos e vontade de aprender cada vez mais, com 
o fim de comunicarmos melhor com o mundo inteiro, 
inclusive através do nosso Blog na internet.
Com esse aprendizado mostramos ao mundo que 
todos somos iguais e que somos todos felizes, indepen-
dentemente da deficiência que tivermos.
Muita paz e muito amor para o mundo inteiro.

Kátia Capdevilla, Gisele Aparecida Martins, 
Fátima Rodrigues.
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Juliana, você sempre foi e sempre será uma pessoa boa.
Saiba que nunca esquecemos de você, pois sempre está 
presente em nossos pensamentos. 
Você trata com muito amor, carinho, dedicação e 
respeito todos nós.
Em nossas conversas você sempre é muito compreen-
siva, principalmente, com outras nossas amigas, nos 
passando bons fluidos.
Sempre tenha força para vencer tudo que vier a sua 
frente, pois os obstáculos você sempre irá vencê-los.

Maria de Fátima Oliveira, Kátia Capdevilla, 
Gisele Aparecida Martins, Angelita Maurício 

Germano e Meire Aparecida Rodrigues.

Nós, das Casas André Luiz, estamos muito felizes 
por termos realizado um grande sonho, ou seja, 
conseguimos transmitir pelos nossos pensamentos, 
reflexões, ideias e vontades.
Alguns de nossos pensamentos que foram colocados no 
papel transformaram-se em letra de música, a qual 
foi lançada na festa dos Amigos da Boa Nova
Este acontecimento, para nós, foi de muita alegria, e 
esperamos que seja um sucesso, e que as pessoas com-
prem muitos CDs*. Compreendendo nossos sentimen-
tos, assim, contribuindo para que todas sejam muito 
felizes.
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Somos gratas a todos que nos ajudaram e vibramos 
para que a venda deles reverta em muito dinheiro, 
para teremos, quem sabe, uma nova ambulância 
para nos transportar.

Kátia Capdevilla.

* A Kátia refere-se ao CD Iluminados. (Esgotado)

Meire Aparecida 
Rodrigues

Marlene Batista 
de Almeida Filha
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Sentimentos, 
Pensamentos e 

Emoções

CAPÍTULO X

Sentimentos, 
Pensamentos e 

Emoções

Allan Kardec lembra que: “A marcha dos Espíritos é progressiva, 
jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não 
descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existên-
cias corporais, podem descer como homens, não como Espíritos. 
Assim, a alma de um potentado da Terra pode mais tarde animar o 
mais humilde obreiro e vice-versa, por isso que, entre os homens, 
as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das 
qualidades morais. Herodes era rei e Jesus, carpinteiro”. 

Assim, poderes, autoridades, destaques políticos e posições 
sociais não demonstram o que se carrega no íntimo, tanto menos 
os pensamentos, os sentimentos e as emoções.

Não se pode esquecer, ainda, que pensamentos, sentimentos e 
condutas são energias que modificam constantemente nosso destino.
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Seguem os pensamentos, sentimentos e emoções transcritos 
pelas pacientes, abaixo mencionadas:

Acredito que o nosso coração
É como um templo ou igreja,
Sinto que Deus está no meu e desperta 
Algo diferente como amor ao próximo.

Tenho alegria de viver,
Sinto-me muito feliz,
Mas outras vezes alguma tristeza sinto 
Por lembranças que me machucam.

Precisamos explorar nossos sentimentos
Para auxiliar nossos pensamentos
E saber quem fomos e
Conhecer quem somos.

Procuro sempre escutar meu coração,
Buscando compreender o Criador.
Em tudo sinto a sensação maravilhosa,
Liberdade naquilo que preciso realizar.

Que eu tenha muita força e coragem,
Para acertar naquilo que é necessário
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Para o meu crescimento,
Reequilíbrio e progresso.

Kátia Capdevilla.

A vida é o pensar no sentimento
Que trago no coração,
É buscar meu sonho interior,
Que me faz sentir tão só.

Ao pensar nesse sonho,
Trago a lembrança de algo
Que está dentro do coração,
Porém, não consigo explicar.

Vem-me uma tristeza e sinto vontade de chorar,
O chorar esvazia essa dor,
Faz-me mais uma vez aprender a amar,
Pois é um Criador que me dá força.

Recebo d’Ele muitas oportunidades,
A Ele agradeço e sigo,
Mesmo com todas as dificuldades,
Fortalece-me na fé.
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Conselhos, palavras, devoções,
Sinto vontade de cantar a vida,
Acordando para tudo de bom
Que está acontecendo comigo.

Kátia Capdevilla.

Neste momento me dedico
A viver uma fase diferente da minha vida.
As reflexões, as conversas no grupo,
Ajudam-me a pensar e aceitar as diferenças.

Posso tudo aquilo que aceitar,
Basta que eu coloque na mente,
Dando tudo de mim para atingir
O objetivo de ter a paciência.

Não sou inocente de achar que é fácil
Pois se fosse não estaria aqui na Terra.
Andar não será fácil,
Porém, ao meu lado tenho pessoas maravilhosas.

Quero começar neste ano vida nova,
O desgaste e sofrimento serão grandes,
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Mas darei o melhor de mim,
E Deus dará tudo que for melhor.

Kátia Capdevilla.

Em nossa vida passamos por tantas experiências
Que nos fazem viver emoções diferentes.
Nos últimos dias vivi momentos muito especiais,
De grandes emoções as mais diversas.

A cirurgia de minha amiga Kátia foi algo especial,
Procurei ser forte para não deixar transparecer
Preocupação, medo e angústia com o que iria acon-
tecer,
Entretanto, dentro de mim era um grande conflito.
Quando saiu das Casas André Luiz para a cirurgia,
Vontade de chorar eu tive, mas não podia fraquejar,
Para não perceber minha preocupação,
Palavras de encorajamento foram ditas.

Após sua saída chorei muito,
Mas me agarrei em oração,
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Angustiada e ansiosa,
Não pensava a não ser na cirurgia da Kátia.

Tranquilizei-me somente ao vê-la chegar,
Já na enfermagem central da instituição.
Constatei que ela estava muito bem,
Foi um grande alívio para meu coração.

Vitória de minha amiga e irmã espiritual,
Recuperação a cada dia para felicidade de todos,
Pois ela é muito amada e merecedora.
Obrigada Senhor, por mais essa emoção que vivi.

Maria de Fátima Oliveira.

Era a minha primeira viagem de avião,
Aeroporto muito bonito.
Quando entrei no avião,
Controlei minha ansiedade e medo. 

Realizei meu sonho,
Estava entre as nuvens,
Paisagem maravilhosa vista de cima,
Eu estava no ar ...
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Minhas colegas estavam alegres,
Mas preocupadas com a dança que iria acontecer,
Acreditávamos que tudo iria dar certo,
Pois confiávamos em Deus.
Adorei a cidade de Joinville,
O shopping maravilhoso,
E foi o que aconteceu,
A apresentação foi linda.

No hotel pessoas muito amáveis,
Camas tinham colchões de mola,
Onde brincamos muito,
E nos divertíamos também.

Nossa alegria era contagiante, 
Todos se surpreenderam com nossa felicidade,
Tornando o ambiente muito agradável,
Se possível gostaríamos de voltar a voar.

Maria de Fátima Oliveira.
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Sabe-se lá o que é,
Mas sei que é um sentimento muito bom.
O que é um sentimento?
O que é ser bom?

Se você é bom por que, às vezes, dói
Como se fosse uma angústia?
Mas não é uma dor,
Sabe-se lá o que é uma dor?
Eu sinto mesmo não sabendo,
Quero falar, quero sentir, quero gritar,
Expor esta grande descoberta
Que ainda não sei o que é.

Talvez seja
Como se fosse um desabafo
De alguém que não tem voz,
De um pedido de ajuda.

Uma doce canção para quem não pode sentir,
A lama nos pés para quem não pode andar,
A luz do dia para quem não pode ver.
Será que descobri?
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A grande vontade de falar, para quem não  
pode se expressar,
Correr para quem não pode andar,
Ouvir para quem não pode escutar,
Ver por quem não pode enxergar.

É isso!
Angústia por não saber
Dar a todos aquilo a que não temos direito:
A vida sem limites!

Kátia Capdevilla e Maria de Fátima Oliveira.
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Superação
CAPÍTULO XI

Superação

O grande empresário norte-americano Steve Jobs assim se mani-
festou na sua dura batalha contra o câncer: “Estamos aqui para 
fazer a diferença no mundo. Se não, o que estamos fazendo aqui? ” 

A superação se refere ao desenvolvimento das capacidades das 
pessoas a fim de que sejam mais úteis para si e para a comuni-
dade de que fazem parte. Quando enfrentamos um novo desafio, 
tudo parece complicado, cheio de incertezas e nos estressamos. No 
entanto, esta é uma barreira que precisamos superar para sermos o 
que desejamos, e não o que os outros esperam de nós. 

A respeito desse tema, as pacientes abaixo nominadas escreveram:

Deus nos dá o direito de nos superar, assim, alivian-
do nosso coração para a vida.
Hoje, Deus nos dá força para superar nossos proble-
mas para o amanhã.
Ao superar nossos problemas, nos preparamos para 
enfrentar novos desafios.
As pessoas quando conseguem se superar, elas atin-
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gem a evolução necessária para sua alma.
Vencer nossos pensamentos e aprender a ouvir mais, 
vamos superando os nossos entendimentos e olhando 
a vida com outros olhos.
A vida é uma escola na qual temos que estudar mui-
to, para vencer e atingir a evolução possível.
A vida é como uma bola que vai girando e nela 
vamos nos superando.
As crianças captam energias para suas superações de 
vida e, assim, vão escalando os degraus da evolução.

Kátia Capdevilla, Gisele Aparecida Martins, 
Maria de Fátima Oliveira, Fátima Rodrigues e 

Angelita Maurício Germano
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Eu sou diferente porque sou especial.
Aprender na vida a ser mais amigo, solidário e 
compreensivo.
Aprender isso para não mais sofrer.
Transmito essa mensagem como uma energia positi-
va para o mundo.
Sem Deus no coração, estamos sozinhos no mundo.

Kátia Capdevilla.
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Sentimento de 
Patriotismo

CAPÍTULO XII

Sentimento de 
Patriotismo

Patriotismo é o sentimento de amor à pátria, aos seus símbolos 
nacionais, como a bandeira, hino, brasão, vultos históricos, riquezas 
naturais e patrimônio material e imaterial. Ser um patriota implica 
fazer algo de bom pelo seu país, pela sua cultura e por si mesmo, a 
fim de ser um verdadeiro cidadão.

Manifestação da paciente abaixo nominada, demonstrando 
amor pela sua pátria:

O Dia da Bandeira é especial:
Nós cantamos o Hino Nacional do Brasil, ele é muito 
bonito.
É importante na escola fazer festa da Independência,
Comemorar a Independência do Brasil significa 
esperança de um mundo melhor;



104

Nunca esquecemos de levantar a Bandeira do Brasil.
Esse dia é de muita felicidade para os brasileiros
Que ajudaram a construir a pátria amada.

Angelita Maurício Germano.
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Sonhos
CAPÍTULO XIII

Sonhos

Nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer alguma 
coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas 
não conseguem vencer, e dizem que você também não vai conse-
guir. Se quer alguma coisa, corra atrás. Nunca deixe ninguém dizer 
que você não pode. 

Forte é aquele que não desiste dos seus sonhos, mesmo com 
tantas dificuldades no caminho. 

Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais mara-
vilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar 
seu sonho em realidade. 

Encare todos os seus medos. Viva todos os seus sonhos... porque 
talvez o amanhã não chegue.

Vejamos os sonhos de nossas pacientes:

Quando temos relações sentimentais de amor e bem 
querer, com o passar do tempo, mesmo que haja 
distância, sentiremos um aperto grande no peito de 
muita saudade.
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Tivemos pessoas que passaram por nossas vidas e que 
deixaram lembranças, marcas boas. Ajudaram-nos a 
realizar nossos sonhos como, por exemplo, ter cabelos 
longos, cadeira motorizada e muitos outros sonhos. 
Vivemos muitas coisas boas, que passaram, mas que 
deixaram marcas e lembranças para sempre.
Podemos resgatar muitas das coisas boas que já vi-
vemos, pois depende somente de nós para fazer nosso 
mundo melhor.
Tivemos coisas e sentimentos tão bons que a maioria 
das pessoas nem imagina...
Sonhamos em viver com as pessoas que amamos 
novamente, pois isso seria muito bom para nós e, 
também, para eles.
Ser feliz!
Venham ser felizes conosco!!!

Maria de Fátima Oliveira e 
Gisele Aparecida Martins.

Meu desejo e sonho é vencer na vida pelo amor.
Um dos meus sonhos está mais perto de ser realizado, 
o sonho de aprender a ler. Pois agora estou na escola e 
estou aprendendo.
Neste momento tenho realizado muitos sonhos, mes-
mo não podendo falar, posso me expressar pela pran-
cha (Sistema Bliss) e isso tem sido muito importante.
Agora, também, já consigo pegar no lápis, algo que 
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parece fácil para muitos, para mim é uma grande 
conquista.
Antes não pensava em nada, não tinha sonhos, ago-
ra tenho muitos sonhos e desejos.
Quero aprender cada vez mais e muito desenvolver. 
Desejo estar em outra escola para aprender mais 
ainda.
Antes eu tinha medo de sonhar, agora estou muito 
confiante em mim mesma.
Estou acreditando que posso vencer.

Gisele Aparecida Martins e Maria de Fátima 
Oliveira.

Um sonho universal 
A liberdade de sonhar no passado nos fortalece o 
presente, fazendo-nos mais felizes.
 O grupo que compõe a vida faz com que tenhamos 
mais esperanças e sentimentos de paz, com muito 
respeito sobre tudo e todos.
Que todos nós possamos proteger o próximo com 
amor e carinho.
Que voltem a ver a beleza e o cuidado com a nature-
za, deixando os pássaros com liberdade.
A pessoa tem que cuidar da vida com mais amor 
e harmonia em seus corações para, assim, ter mais 
energias de luz e continuar nessa caminhada.
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Que, por alguns minutos de nossas vidas, fechemos 
os olhos e saibamos que quando tudo estiver escuro, 
sempre haverá uma ponta de esperanças clareando e 
iluminando os nossos caminhos.
Para que todos tenham mais orgulho da vida e dos 
sentimentos,
Para que na vida tenha-se mais esperança,
Para que tenhamos mais força para evoluir em nos-
sas vidas.
Que assim seja...

Maria de Fatima Oliveira, Fatima Rodrigues, 
Lourdes de Fatima Gonçalves, Angelita Mauricio 

Germano, Gisele Aparecida Martins e  
Kátia Capdevilla.
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Responsabilidades
CAPÍTULO XIV

Responsabilidades

Allan Kardec alerta sobre a responsabilidade, com as seguintes palavras:
“Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a 

inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes 
tiveram. Nada lhe estorva o futuro; aberto se lhe acha, assim, o 
caminho do bem, como o do mal.

Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se 
lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de reco-
meçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distinga o que é obra 
da vontade de Deus do que o é da do homem. Se um perigo vos 
ameaça, não fostes vós quem criastes. Vosso, porém, foi o desejo de 
a ele vos expor, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, 
e Deus o permitiu. ”

Responsabilidade é um termo de origem latina (respondere) que 
significa responder pelos atos próprios ou pelos alheios, ou ainda 
por uma coisa confiada. Trata-se de um substantivo feminino que 
representa o dever de cada indivíduo em assumir as consequências 
de seu comportamento ou do comportamento do outro.

No ambiente jurídico, a responsabilidade representa uma obri-
gação perante a lei; sendo que ela ocorre em decorrência do desres-
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peito ao direito de outrem. Em todas as situações, uma pessoa que 
é tida como responsável por alguém ou alguma coisa é que terá que 
responder caso algo de bom ou ruim aconteça. 

Do exposto, fica evidente que todas as consequências que 
ocorrem nas existências dos seres humanos têm fundamento nas 
responsabilidade e irresponsabilidade de todas as condutas execu-
tadas nas caminhadas evolutivas.

A seguir, relatos de nossas assistidas, a respeito deste assunto:

As pessoas devem pensar mais nas oportunidades da 
vida presente.
As pessoas precisam deixar florescer, acontecer os 
sentimentos melhores, como a paz interior.
Porque somos todos livres para realizar o que quiser-
mos, mas a liberdade de nós todos pode ter um preço 
muito alto quando a utilizamos de forma incorreta.
As pessoas precisam aprender muita coisa e sua 
essência porque:
Tudo na Terra é temporário, por isso, é preciso desco-
brir o melhor de nós.
A Terra é uma escola que precisa ser preservada com 
o coração.
O sucesso do nosso planeta azul depende do que nós 
fizermos da nossa vida. 

Katia Capadevilla e Fátima Rodrigues.
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Fome do mundo
Hoje refletimos sobre como ainda existe desigualdade 
social. Muitos têm a falta de tudo, isso ocorre tam-
bém por falta de responsabilidade do ser humano, 
que somente se preocupa consigo mesmo. 
Não consegue pensar em dar ao outro o que quer 
para si, assim, nos sentimos muito entristecidas 
quando vemos nossos irmãos neste sofrimento em 
todos os lugares, como que esquecidos completamente.
Mas estamos escrevendo para o mundo, esperando 
que as pessoas, ao lerem estas nossas reflexões, procu-
rem maneiras de colaborar para mudar estes aconte-
cimentos, principalmente aqueles que estão no poder, 
mas não só eles, porque para termos um mundo 
melhor e ter o necessário para todos, depende de todos 
nós. Isso é simples, basta começar de dentro de nós, 
deixando de ser egoístas e saber dividir o que se tem.  
Exemplo disso são os trabalhos dos voluntários, que 
sempre dão algo de si para o próximo.
Todos sempre têm algo para doar. Doem-se.

Maria de Fátima Oliveira, Kátia Capdevilla e 
Meire Aparecida Rodrigues.
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Liberdade
CAPÍTULO XV

Liberdade

Segundo o Dicionário Aurélio, Liberdade “é a faculdade de cada um de 
decidir ou agir segundo a própria determinação”. 

Assim, Liberdade é o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, tendo 
sempre a própria vontade, sem, contudo, prejudicar outra pessoa e sensação 
de estar livre e independente de alguém. 

Por outro lado, livre-arbítrio, segundo a Doutrina Espírita, “é a liber-
dade de fazer, ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho, para o seu adian-
tamento, o que é um dos atributos essenciais do Espírito”. 

Também diz: “... o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da 
inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos”. 

Do exposto, temos que ter consciência que toda liberdade de expressão, 
de prática e conduta leva a uma responsabilidade, que, um dia, será cobrada.

Vamos às mensagens trazidas pelas pacientes, abaixo nomeadas:

Entendo que a liberdade está escondida na maioria 
das pessoas, pois se mostram presas. 
A liberdade está presa por sentimentos de medo, inse-
gurança de pôr para fora a verdade interior.
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E isso adoece, de uma forma que a pessoa não sabe 
por que está doente e sofrendo.
Esquece que Deus está sempre ao nosso lado.
O caminho para a liberdade está em refletir sobre as 
causas dos sentimentos que estão escondidos.
Eu mesma me encaixo nisto, pois guardo muitas 
coisas dentro de mim, não falo por medo de pôr para 
fora e magoar ou chatear pessoas.
Mas, ultimamente, estou tentando mudar!
E não acumular tantos desconfortos dentro de mim.
Quando coloco para fora as coisas, me sinto mais 
livre.
Sentir-se livre leva a ajudar outras pessoas a, tam-
bém, buscarem a liberdade.
Liberdade é, ou traz, felicidade!!!

Fátima Rodrigues.

Visita à  Fundação CASA
Queremos contar nossa experiência maravilhosa que 
tivemos ao visitar a Fundação CASA.
Ficamos penalizadas de conhecer a situação (suas 
histórias) dos internos.
Refletimos: como podem pessoas que têm tanta possi-
bilidade de fazer o bem, a si e ao próximo, se destru-
írem? Não possuem deficiências.... É como jogar fora 
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a oportunidade que a vida está lhes dando.
Não somos inocentes, de não saber a situação de cada 
um deles. Desde o nascimento não tiveram uma 
facilidade constante, ou seja, ao contrário, ainda 
mais quando não se vê saída para melhor. É neste 
momento que o Criador coloca ao nosso lado pessoas 
para nos ajudar. É fazer as escolhas corretas.
Sempre são mostrados dois caminhos, só depende de 
nós.
Às vezes, achamos os caminhos da ilusão melhores, 
(drogas, tráfico, prostituição) e tudo isso é o que traz 
os sofrimentos.
Quando descobrimos e queremos sair, achamos que 
não dá mais; mas sempre tem um jeito...
Todos os anos, no Natal, vamos até lá, fazemos nossa 
apresentação de dança. É muito emocionante. 
Nós contamos nossa história de superação diante da 
deficiência física e o nosso esforço e, ainda, damos 
carinho, atenção e respeito a todos eles.
Assim, ficam muito emocionados e felizes com nossa 
presença e sentem-se muito culpados por terem tido 
tantas oportunidades que jogaram fora. 
Nós consolamos e demonstramos a todos que sempre 
há uma saída. É só escolhermos o caminho do bem 
e buscarmos na oração a presença de Deus, que irá 
amparar a todos.

Maria de Fátima Oliveira e Kátia Capdevilla.
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Vencendo Limites
CAPÍTULO XVI

Vencendo Limites

Não se pode deixar de registrar que o corpo físico é uma obra 
prima da evolução, entretanto, ele ainda é extremamente limitado 
e muito frágil em condições, por vezes, adversas de nosso próprio 
planeta, além de acidentes a que está sujeito no dia a dia, pelas 
nossas condutas desequilibradas.

O ser humano não tem limites, desde que atenda às limitações 
da sua evolução atual. Por exemplo, a mente humana é capaz de 
todas as possibilidades, pois a própria ciência diz que se usa apenas 
5% do cérebro, que é o instrumento da mente. Dessa forma, 
existem inúmeras formas e atividades que podem ampliar nossos 
limites físicos, por se desconhecer os ilimitados espaços espirituais.

Por fim, com a fé raciocinada temos possibilidades de vencer 
todos os obstáculos que afrontam nossa caminhada terrestre, 
lembrando os ensinos do Cristo: 

“Em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de 
mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar; e 
nada vos será impossível”. Mateus 17:20
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As nossas pacientes demonstram sua fé:

Vou sofrer, mas vou lutar
Para ter uma vida diferente,
Vou vencer e ser outra pessoa,
Vou precisar de carinho e amor.

Deus vai me dar forças
Para passar essa fase,
Vou fazer todo tratamento
E voltar a ter saúde.

Quero ficar tão forte
Com esta medicação.
Deus vai me ajudar,
Olhando para mim.

O corpo fica quieto
Para a mente trabalhar,
Ficar de repouso com o medicamento
E só pensar em Deus.

Tenho ajuda de minhas amigas,
Do Dr. Márcio, principalmente.



119

Ele diz para minha mãe que tem dó,
Que preciso fazer tratamento para melhorar.
Se Deus quiser, 
Sairei dessa o mais rápido,
Em vez de chorar,
Peço força para Deus.

Kátia Capdevilla.

Hoje descobri que sou especial, mesmo saudável,
E muito especial quando estou doente.
Percebi que é difícil perder um seio,
E muito difícil perder as relações.

Compreendi que é necessário conversar,
Ter atenção de todas as pessoas,
Em todos os momentos da vida. 
Não importa o que temos ou que somos.

Quando descobri que tinha câncer,
Tornei-me mais forte.
Passei a ser uma pessoa mais sensível
Preenchendo com o melhor dentro de mim.
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Mas, o que tenho dentro de mim?
É força!
Força significativa de desejo e planos...
E eu tenho planos.

Espero que as pessoas me entendam,
Me reconheçam pelo que sou 

E faço na minha vida,
Não pelo meu câncer.

Kátia Capdevilla.

Hoje é um dia especial na minha vida,
Dentro de mim encontro segurança
Que vem de dentro do meu ser,
Trazendo grande momento de sentir,
Vontade de perdoar a todos.
Magoaram e feriram de alguma forma.
Sinto como se eu vivesse em grande campo
De jardins com muitas flores,
Em um encontro salutar.
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Grandes amigos e irmãos me auxiliaram,
Tornando-me mais feliz nas minhas conquistas,
Vencendo minhas limitações
E superando-as.

Agora compreendo o quanto eu posso,
Sinto-me mais em paz.
Certeza que estou no caminho certo
Porque sinto o Criador dentro de mim.

Kátia Capdevilla.

Quero homenagear a Casas André Luiz, que tem 
colaborado com meu crescimento, alegria e trabalho. 
Com certeza, colaborando com o meu aprendizado, 
amando a mim mesma e ao próximo, é o segredo da 
felicidade. Assim, um sorriso sincero vale mais que 
muita palavra, pois demonstra para as pessoas o 
verdadeiro amor.
As nossas festas, as oportunidades de tratamentos 
diversos, de trabalho interno e das danças são os 
fatores de alegria e satisfação de convivência nessa 
instituição para todas as assistidas.
Estou muito feliz aqui, mesmo sentindo a falta de 
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minha família e da minha casa, entretanto, sou 
agradecida por tudo que conquistei na vida.

Angelita Maurício Germano.

Estou a refletir comigo mesma, como a força da ami-
zade, carinho e observação 
Nos auxilia.
Para mim, o Dr. Márcio é um verdadeiro amigo, 
pois desde que começou a estimular-me, persistindo, 
tentando, dizendo que era possível, que eu iria conse-
guir, para não parar e não desistir.
Não temos a ideia, na verdade, o que pode acontecer 
quando as pessoas não desistem de nós.
Hoje agradeço tanto todos esses incentivos, pois eu 
não sabia do que era capaz e o quanto ainda sou 
capaz, sei que venci muitas dificuldades.
Mente a pensar, a colocar para fora o meu sentimen-
to e forçar o físico a melhorar.
A conseguir fazer o impossível, eu não podia acredi-
tar quanta coisa maravilhosa posso fazer, principal-
mente, falar de mim com os amigos, expressar tudo 
isto e com certeza uma das melhores coisas é dançar.
Muito obrigado por tudo Dr. Márcio. Como está 
próximo o seu aniversário, queremos lhe desejar tudo 
de bom e que o Criador lhe dê o presente que mais 
você mereça e nós todos desejamos muitas felicidades.

Kátia Capdevilla.
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Oração
CAPÍTULO XVII

Oração

Jesus assim ensina a orar:
“Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem 

orar, ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem 
vistos pelos homens. 

Eu vos digo, em verdade, eles já receberam sua recompensa. 
Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, com a 

porta fechada, orai a vosso Pai em segredo; e vosso Pai, que vê o que se 
passa em segredo, vos dará a recompensa. 

Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que 
pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos 
torneis semelhantes a eles; pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, 
mesmo antes de pedirdes a ele.”  Mateus 06:05a/08

E, ainda, afirma:
“Pedi e obtereis; buscai e achareis; batei à porta e ela abrir-se–vos -á.”
Segue manifestação da Fátima sobre a oração:
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Pai Nosso de infinita bondade e misericórdia,
Oro em minhas aflições.
Sentia-me como flutuando no céu, nas estrelas e na 
lua,
Era como estar pertinho de Deus.

Ó Pai soberanamente justo,
Como é bom senti-Lo em minha mente e coração,
Quero sempre elevar-me até Ti,
Para sentir e enxergar a grandiosidade, sabedoria e 
justiça.

Sempre tenho certeza de que não me abandonarás,
De que protegerás e me fortalecerás.
Que não te esqueças de que sou especial na tua Cria-
ção,
Muito obrigada por tudo. 

Maria de Fátima Oliveira.
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Biografia
CAPÍTULO XVIII

Biografias

 KÁTIA CAPDEVILLA
Nascida na cidade de 

São Paulo de parto normal 
e parecia não querer sair do 
conforto da barriga de sua 
mãe, porém, nasceu roxinha 
com ajuda de fórceps, quando 
apresentou convulsões.

Segundo levantamento do serviço social, tinha um pai amoroso 
e calmo, que veio a falecer quando ela tinha 4 anos de idade, de 
forma trágica e triste, de quem sente muitas saudades.

Diante de tal situação sem o pai, a mãe não conseguia se manter 
e com tempo e condições de levar Kátia em consultas médicas peri-
ódicas, bem como, em terapias de que necessitava. Segundo uma 
dessas consultas, foi informada por médico que a menina não teria 
condições de falar e andar.

Foi internada na Instituição aos 6 anos de idade, pela sua mãe, em 
razão de que precisava trabalhar para sustentar outras duas crianças 
mais pequenas que tinha. Kátia era bem magrinha e esperta, mas 
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demonstrava que tinha falta do mimo de sua mãe, por isso, chorava 
muito e ficava aos gritos durante o dia e à noite.

Com os tratamentos recebidos nas Casas André Luiz, por 
médicos, psicólogos, terapeutas, entre outros funcionários especí-
ficos, hoje se movimenta com andador, estuda na escola interna e 
apresenta grandes superações.

Conseguiu entender suas limitações e condições de vida, 
demonstra inteligência e superou um câncer de mama que lhe 
apareceu, tudo com muita fé, força de vontade e confiança nos 
profissionais e em Deus.

Seu sonho é poder ajudar sua mãe, que é tudo para ela, demons-
trando em seu íntimo gratidão por ter sido aceita como filha nessas 
condições de reequilíbrio de Espírito.

MARIA DE 
FÁTIMA OLIVEIRA, 

A FATIMA II
Nasceu no estado de Minas 

Gerais, em 17/11/1968, de 
parto normal no interior 
de sua própria casa, chorou 
logo, coloração rosada, sugou 
normalmente, teve desenvolvimento normal até um ano e meio, 
quando teve febre muito alta e desenvolveu um inchaço na barriga, 
apresentou atraso em seu desenvolvimento neuropsicomotor, 
causando uma paraplegia espástica.

Veio para Casas André Luiz em 25/10/1973, aos 5 anos de 
idade, nessa situação, por solicitação de internação de sua própria 
mãe, pois encontrava-se muito doente e temia falecer e deixar a 
filha desamparada. 
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Em seguida, sua mãe passou a 
colaborar com atividades externas 
da instituição e visitas frequentes 
para Maria de Fátima, vindo a 
falecer 15 anos após esses fatos. 
Assim, não havendo mais condi-
ções de retornar ao seu lar após as 
conquistas adquiridas.

Com os tratamentos recebidos de 
profissionais especializados em várias 
áreas, é considerada uma das assis-
tidas com maior atividade e parti-
cipação direta em ajudas a outras 
assistidas com maiores dificuldades 
pessoais, bem como, ajudando-as a se comunicarem com o exterior. 
É moradora da Unidade II na ULP.(Unidade de Longa Permanência)

GISELE 
APARECIDA MARTINS
Nasceu no ano de 1970, de 

parto normal em casa, porém, 
teve complicações por falta de 
oxigênio (anóxia neonatal), resul-
tando em sequelas de paralisia 
cerebral, atualmente, diagnosti-
cada de tetraplegia espástica.   

A mãe da Gisele relatou, ainda, que solicitou a internação nas 
Casas André Luiz, porque após um ano do nascimento da criança 
separou-se do marido e que tinha mais duas filhas para cuidar. 
Diante desses fatos precisava trabalhar para o sustento da casa e 
não tinha com quem deixar a criança. 

Padrasto: Nicolau Casemiro Scaliane. 
Mãe: Ana Martins de Oliveira (Falecida)
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Foi internada na Instituição com 2 anos de idade e mostrava-se 
curiosa, esperta e atenta a tudo que se passava no ambiente. Apesar 
das dificuldades motoras, era muito esforçada para brincar e mani-
pular objetos.

Sua mãe e familiares nunca deixaram de visitá-la para o abraço e 

carinho.
LOURDES DE 

FÁTIMA GONÇALVES
Nasceu na cidade de Pouso 

Alegre, em Minas Gerais, foi 
transferida da antiga FEBEM 
para Casas André Luiz com 8 
anos de idade.

Sempre demonstrou ser uma menina muito ativa, afetiva e 
sensível. Desde 1995 foi apadrinhada pela dona Elza e senhor 
Luiz, os quais nestes anos nunca deixaram de estar presentes, como 
também, contatos telefônicos constantes, além de passeios em sua 
residência, em parque e shopping. 

Atualmente participa da Cia. de Dança da Instituição e trabalha na 
oficina de confecção de Terapia Ocupacional, fazendo colares e cadernos.

ANGELITA MAURÍCIO 
GERMANO

Nascida em 28/06/1976, 
de parto cesariana, aos 8 meses 
de gestação, tendo como irmã 
gêmea Angélica Germano. 
Ficaram por 12 dias inter-
nadas em hospital por terem 
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nascido prematuras e muito fracas, esta pesando somente 2quilos e 
210 gramas. Angelita teve retardo no desenvolvimento neuropsico-
motor. Diagnóstico neurológico: retardo Mental Moderado – sem 
menção de comprometimento do comportamento (F 71.9)

Os pais namoraram por 4 anos e casaram-se quando descobriram 
que sua mãe estava grávida. Seu pai, Manoel, visitava-a constante-
mente e sempre trazendo presentes, vindo a falecer recentemente.

Angelita foi internada nas Casas André Luiz aos 8 anos de idade, 
junto com sua irmã. Sua mãe Mariza buscou a internação na Insti-
tuição por não ter uma estrutura financeira e familiar, para propor-
cionar os cuidados necessários e especializados para ambas.

Aos 14 anos também frequentou a APAE.
Hoje, Angelita está com 42 anos de idade, participa da Cia. de 

Dança, fazendo apresentações externas em vários locais e trabalha 
internamente no Serviço de Nutrição e Dietética - SND -, ajudando 
a separar os alimentos.

É apaixonada pelas novelas infantis, Carrossel e Cúmplice de 
Um Resgate, trabalha também na confecção de bijuterias no setor 
de Terapia Ocupacional. Sempre comemora dias festivos e seu 
aniversário na sua residência.

ROSANGELA BARBOSA
Foi internada na Instituição 

em 07/06/1985, nascida em 
15/11/1975, a termo, de parto 
normal, cianótico? Apresentou 
episódios de febre com 15 dias 
de vida. Com 4 anos de idade 
ficou internada na Casa de 
David. Sem mais informações.

Etiologia provável DM: infecciosa? Diagnóstico neurológico: DMS;
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Tetraparesia Espástica;
Microcefalia anteriormente;
Prolapso de Válvula Mitral;
Não fala, não deambula;
Compreende frases simples. 
Moradora da Unidade IV.

MARLENE BATISTA DE 
ALMEIDA FILHA

Foi internada nesta Insti-
tuição em 12/08/2012, com 
48 anos de idade. Provém de 
instituição particular (não há 
relatório de encaminhamento 
ou transferência), acompa-
nhada pela sua irmã, responsável por ela. Paciente demonstra boa 
compreensão.

Nascida em 29/09/1963, de parto normal prematuro (após 
queda da genitora) e consta que demorou a chorar e que teve, 
segundo informações, RDNPM.

Tem estória pregressa de cirurgia em MMII, epilepsia, UTI 
(última infecção há cerca de três meses), obstipação intestinal 
importante.

Moradora da Unidade II.
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MANOELA ROCHA DE 
MORAES (in memoriam)

A minha mãe estava grávida, 
quando soube que era uma 
menina, ela ficou muito feliz e 
quando vim ao mundo ela ficou 
contente, ela era enfermeira e eu 
nasci normal, era a babá que cuidava de mim.

Fiquei doente, com febre, o médico deu um remédio errado e me 
faltou oxigênio no cérebro, aí fiquei uma criança especial e as coisas 
ficaram difíceis, eu chorava demais e não falava mais, minha mãe preci-
sava trabalhar, aí procurou em São Paulo um lugar para me colocar. 
Um amigo perguntou para um juiz e ele indicou as Casas André Luiz, 
eu vim para cá com cinco anos, era gordinha e gostava muito de brin-
quedos.

Estou vivendo e aprendendo muitas coisas, a Fátima II brincava 
muito comigo, eu ficava “ jogadinha”, encolhida e toda mole e ela me 
arrumava para que eu ficasse com o corpo direito, eu era bobinha, aí fui 
aprendendo e fui ficando esperta e inteligente.

Aqui comecei a falar mais e a brincar com a Giseli e o Rubinho, não 
brincava com as meninas, mas fui me acostumando, depois fui para o 
quarto 37 e todas brincavam comigo.

Tinha uma amiga, Adriana da Silva, só que depois ela faleceu, mas 
ficaram as outras.

Eu não esqueço esses momentos que tive, encontrei outras famílias, 
agora tenho bastante amigos.

Agradeço a Deus e a todos, minha mãe agradece por eu estar aqui e 
estou feliz.

21/02/1973 14/10/2007



MEIRE APARECIDA  
RODRIGUES

Foi internada na instituição em 
28/01/1970. Nascida em 02/05/1967, 
prematura (de sete meses) de parto 
normal, em domicílio, sem assistência 
médica. Permaneceu “roxa” por 5 dias 
(sic), quando foi internada em hospital, 
onde ficou por 9 meses.

Sentou com apoio aos 6 meses. Pai 
alcoólatra e tabagista.

Etiologia da DM: Anóxia Neo Natal.
Diagnóstico neurológico: Paraplegia espástica (G 82.1).
Moradora da Unidade II.
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Conclusão
CAPÍTULO XIX

Conclusão

Este livro teve o objetivo de registrar manuscritos de pacientes 
das Casas André Luiz, ou seja, internas da ala feminina, e demons-
trar a eficácia dos tratamentos aplicados pelos profissionais multi-
disciplinares da entidade e seus resultados. 

Aplicando-se Metodologia Hospitalar e Psicopedagogia, profis-
sionais especializados conseguiram junto às crianças com deficiência 
física e mental, outrora crianças, hoje, meninas-moças, mesmo com 
todas suas dificuldades, reabilitarem-se a ponto de conseguirem 
manifestar seus pensamentos vivos a respeito de diversos assuntos, 
por meio de sistemas alternativos. 

Desse modo, dependendo do grau de suas enfermidades e de 
suas evoluções, conseguiram integração social no interior da Insti-
tuição e em várias empresas.

Esse laborioso trabalho da Instituição, de seus profissionais e 
de devotados voluntários, colocou por terra entendimento milenar 
errôneo, de que essas criaturas com deformidades e deficiências não 
possuíam nem alma e eram marginalizadas e rejeitadas.

As expressões usadas, por muito tempo, referiam-se a elas por 
“retardadas”, “deficientes mentais”, “excepcionais”, e, na atualidade, 
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deram nova nomenclatura: “deficientes intelectuais”. O que, pesso-
almente, também, não concordo, pois, este livro demonstra publi-
camente do que elas são capazes, ao se manifestarem pelo Sistema 
Bliss, demonstrando que a parte intelectual se encontra normal e, o 
que realmente dificulta a possibilidade de externar seus pensamentos 
é devido a uma “deficiência cerebral”, ou seja, somente orgânica.

A Casas André Luiz, reconhecida internacionalmente, é uma 
das maiores entidades espíritas, em trabalhos sociais e espirituais 
do mundo. Atualmente conta com cinco Centros Espíritas, uma 
rede de rádio, uma estação de televisão, quatro pavilhões com 600 
assistidos internados, sendo 90% com deficiências graves, e um 
atendimento ambulatorial a cerca de 1400 pacientes por mês.

Sobrevive, caro eleitor, em razão dos bons corações dos brasi-
leiros, como você que adquiriu este livro, ajudando a manter este 
abrigo generoso para esses irmãos desprovidos de tudo e, ao quadro 
enorme de voluntários, mulheres e homens, que se dedicam de 
corpo e alma à prestação de serviços junto a esses pacientes, com 
grande devoção e desprendimento.
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M E N I N A S ,
M O Ç A S ,

A M I G A S ,
I R M Ã S . . .

Sorrisos, carinho, amizade, solidariedade é o que encontramos ao 
adentrar a ULP - Unidade de Longa Permanência, das Casas André
Luiz. Ali entre centenas de assistidos, está um grupo que, a 
princípio denominou-se Nossos Poetas. Individualmente, ou em 
grupos menores (Meninas das flores,Grupo dos Cravos etc) mos 
passam suas mensagens por meio de pranchas, confeccionadas  
no setor de fonoaudiologia, utilizando o sistema Bliss, assim 
sabemos um pouco do que vai no coração dessas  queridas 
companheiras abrigadas na ULP. E temos o prazer de divulgar, 
semanalmente, pela Rádio Boa Nova,1450 AM, produções dos 
pacientes (Um Espaço de Amor, às segundas-feiras às 7h45 com 
reprise às 15h45).
O primeiro trabalho a ser publicado foi o do Manoelito(in 
memoriam): O poeta da esperança, após veio o do Bueno - Me 
leva que eu vou, uma história de amor à vida. Agora somos 
presenteados com este: Nosso Olhar - Inspirações e Expressões 
Femininas. A publicação deste livro é um momento muito 
especial, esperado de longa data.
Que venham muitos outros, para nos enriquecer com textos tão 
profundos, exemplos de vida para nós.E que registram um 
pouquinho do que acontece nesta grande e bela instituição - 
Centro Espírita Nosso Lar   Casas André Luiz.
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J. DEMETRIO LORICCHIO

Nasceu em São Paulo, é formado em 
Ciências Jurídicas com 

pós-graduação em Criminologia. 
Delegado de Polícia Aposentado 
atua na Doutrina Espírita desde 
1970, onde foi diretor em várias 

entidades espíritas, sendo 
atualmente Conselheiro do Centro 
Espírita Nosso Lar e da Fundação 
Espírita André Luiz e membro da 

Comissão Científica das Casas André 
Luiz. Participa no movimento 
espírita como pesquisador, 
palestrante, conferencista, 

articulista, radialista e escritor. 
Autor dos sucessos editoriais 

publicados, com várias edições, pela 
Editora Mundo Maior: Criminologia 
Genérica Espiritual; Vítima!? Nunca 

Mais; Um Tratado da Vida; 
Demetrius - Das Trevas à Santidade; 

A Ecologia e as Calamidades; O 
Evangelho da Reencarnação e, pela 

Editora da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, o livro 

Contatos Espirituais
 de 1º Grau.
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PARA AS CASAS
 ANDRÉ LUIZ.


