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MARIA ESTER ESVAEL, HOMENAGEM DO PERÍODO
A Confraria se caracteriza pela educação interna e pela
cura, entendendo que em cada criatura viva existe algum poder
de cura e de regeneração. O corpo é a base do espírito,
conforme a condição emocional e nervosa e pela atividade dos
plexos e dos chacras. Se o corpo estiver doente o espírito será
afetado.
A cura sempre foi realizada por grandes m édiuns, canais
das importantes entidades, e Maria Ester segue esta tradição,
no horário das terças-feiras à noite, com auxiliares, atende a
partir das dezoito horas, são diversas as entidades do plano de
cura atuando conforme a natureza do problema e do paciente.
Maria Ester é a homenageada de fim de ano. Quando todos
param suas atividades, perm anece atendendo, as portas nunca
fecham.
A médium começou seu desenvo lvimento no final de 1991
e participando dos cursos e atividades tem sido ativa na
organização nos últimos anos, dando exemplo de dedicação
aos mais novos.

A CONFRA ATUALIZADA
Sessões durante o verão - Sempre nas quintas:
ü De 08 de janeiro à 13 de março as sessões de
atendimento de passes, orientações e consultas, são
simplificadas não havendo divisão por linhas.
ü Os atendimentos de desobsessão serão reiniciados em
março.
Em Caxias a partir de 08 de janeiro.
Horários e Assuntos das Aulas no Verão:
ü Terça Noite: Aulas de revisão e fundamentos às 19:30
horas a partir de 06 de janeiro.
ü Quarta Noite: Aulas de revisão e fundamentos às 19:30
horas a partir de 07 de janeiro.
ü Os atendimentos de cura ocorrem em janeiro e na
segunda quinzena de fevereiro, às 18:30 horas.
ü Em Caxias do Sul as aulas de verão ocorrem a partir de
20 de janeiro.

REVIRANDO O BAÚ
Em 1992 o ano se encerrava com a participação no Congresso Holístico
ocorrido na Serra Gaúcha, no Hotel Laje de Pedra 395 pessoas foram atendidas por um
grupo de 14 médiuns e sensitivos que se propunham demonstrar o uso consciente das
faculdades mediúnicas e paranormais, depois foram os convites para palestras e
atuação em Caxias do Sul, Passo Fundo, Florianópolis e outras cidades. Muitos dos
participantes seguiram caminhos independentes, mas sua passagem fechava com chave
de outro e ficou marcada em nossa lembrança juntamente com todas as atividades e
esperanças.

R. Clóvis Beviláqua, 116 – Bairro Bom Jesus, Porto Alegre
Elaboração: Denis Schossler, Gisele B. Scherer e JCE

CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO
O QUATERNÁRIO – 22 de dezembro a 21 de março
Palavra Chave: RECOLHIMENTO E FORÇA
O quaternário é o zodíaco humano, são as
chaves ocidentais do desenvolvimento interno a partir
dos egípcios, destes até a Grécia e Roma ou Israel,
embora autores não queiram aceitar esta raiz, mas é a
verdadeira. Depois vieram as invasões indo-arianas que
destruíram as antigas culturas ou provocaram a fusão
que originou o mundo conhecido hoje, na Europa, no
Egito e no Oriente-Médio.
Em Sagitário, elemento Fogo, o centro etérico e
astral está nos quadris e coxas, o chacra é relativo ao
pensamento e o ego, é o animal conduzindo o homem, é
a natureza predominando ou se fazendo presente, é o
movimento saindo de dentro, o último centro astral
interno é em Escorpião, o conflito entre a sexualidade e o
desejo e o desenvolvimento através dos fogos internos.
Nos meses seguintes Capricórnio, Aquário e Peixes os
centros astrais estão nos joelhos, nas pernas e nos pés
para em Áries retomarem à cabeça, é o novo ano solar
iniciando e todo um ciclo retomando, uma nova viagem, e
para isto a simbologia é clara.
Em Capricórnio equilibramos nossa existência
sobre as vidas e mortes que tivemos, no centro dos
joelhos estão registradas nossas vidas e mortes,
caminhamos equilibradamente ou não sobre a existência,
conduzimos ou não a vida.
Em Aquário é a intuição e o desprendimento, as
virtudes do elemento Ar, o que é preciso para o
crescimento e o avanço, e a preparação para um novo
ciclo, é preciso escolher e deixar para traz alguma coisa.
Em Peixes, Água, os pés, a vontade, o que se oculta em
cada decisão, a contenção, a necessidade de sermos
senhores de nosso destino e nosso caminho, um novo
ano ou uma repetição, nós decidimos, nós nos fizemos a
cada período melhores ou não. A sabedoria dos antigos é
bem clara, o Zodíaco Humano é um sistema de
desenvolvimento, o Sistema da Águia que pode conduzir
seguramente o estudante tanto para uma compreensão
melhor de si mesmo como a uma integração com as leis
do cosmos.
VISITE O SITE DA CONFRA:

Formule suas questões, suas dúvidas sobre o
desenvolvimento e sobre os problemas que
enfrenta no seu crescimento pessoal.
Mediunidade se aprende e se desenvolve e se
estuda, medite sobre a existência, sua resposta
pode ser a solução para muitos.

www.ordemdaconfraria.com.br
Estamos reformando o site, suas opiniões
sobre ele e sobre este informativo são decisivas para
uma melhoria, os números que seriam a seqüência
natural do n° 1 sairão normalmente em 2004.
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ORIENTAÇÕES PARA O PERÍODO
Na grande maioria centros espíritas encerram as
atividades reabrindo em março, não concordamos com um
período tão longo senão pela correspondência com o período
de férias, o desgaste pessoal de lidar muitos meses com
problemas de toda a natureza, mas o espiritismo é também uma
experiência pessoal de contato com seres e conhecimento de
realidades que resultam num processo formativo, numa
interioridade, na base de uma filosofia e de um entendimento
sobre a vida, não pára nunca. Temos de separar religião de
desenvolvimento mediúnico e este parto será dolorido, pois as
religiões tem servido à sociedade ou dela se servido mas ainda
são necessárias para milhões de pessoas, entretanto não
poderemos agir hoje como no passado, respostas têm de ser
construídas, mesmo quando não estejamos preparados.
O que são os espíritos, onde vi vem, do que são feitos,
como se constituem, a que correspondem, como se
reproduzem? Quando somos espíritos? As respostas nos
indicarão os caminhos, determinarão nossos trabalhos
espirituais, e as decisões a ser tomadas. No passado foram as
tradições e as crenças que determinaram as vidas, mas esta
passividade não era o que Jesus afirm ava, nem Gautama, nem
Lao-Tse, menos I-Em Hotep, eles determinaram a história
humana, como Sócrates, Platão, Giordano Bruno, Da Vinci,
Erasmo, Descartes, Bacon, e quando mais n os aproximamos do
Século XXI, mais nomes se acrescentam e em todos eles há
uma concepção de homem, uma atitude com relação a
existência, mas por que é diferente a pessoa normal? Não há
nela a mesma centelha divina? Não podem experimentar a
grandiosidade, têm de aguardar a dádiva divina como esperam
pela morte e pelos governos impotentes e inúteis, como se o
amanhã não tivesse de ser construído? Disse o senhor
Gautama: “Não procureis nos deuses impotentes a solução
para os vossos males, o verdadeiro conflito não está entre o
Bem e o Mal, e sim entre a Ignorância e a Sabedoria”.
A quem interessa que as pessoas não se conheçam,
vivam apenas como corpos e acreditem em espíritos não
tentem sê-lo. Não queiram conhecer o que é mantido oculto?
Jesus, como essênio, era conhecedor de verdades que muitos
desconhecem ainda hoje. Manter as populações do mundo na
condição em que se encontram é mantê -las aprisionadas na
forma e não senhores do próprio destino ou construtores do
próprio espírito:”Vós sois deuses” “Amai-vos como Vosso Pai
vos ama”, podem construir a divindade sem existirem
divinamente? Sentindo-se inferiores e pecaminosos, com culpas
e sem um sentido para a existência, nem finalidades, sem os
poderes do próprio ser, em que consiste a existência senão na
condenação hum ilhante da prisão da forma e do corpo?

FUNDAMENTOS DO NOVO ESPIRITISMO
O desenvolvimento do ser humano traz um desafio,
somos médiuns ou paranormais, como resolver? Simples.
Sentindo mais em seus corpos, respondendo com vibrações
são médiuns, se perceberem mais e ocorrer mais na mente que
no corpo são paranormais, ou sensitivos. , como queiram. O
século XX nos permite a liberdade necessária para que
possamos investigar e descobrir p odemos avançar mais do que
em outros tempos, até mesmo sobre to dos os tempos, em todos
os sentidos. Surgiu a Umbanda no Brasil e o retorno do
Kardecismo à Europa, saído do Brasil, retorna como
movimento, a redescoberta do oriente, a aceitação da
existência dos corpos internos, dos chacras, dos plexos, a
divulgação planetária do trabalho de Blavatsky, a aproximação
com a ciência, novas descobertas, o projeto genoma, mas
grandes questões não foram respondidas e é para elas que o

trabalho moderno deve se voltar em todas as institu ições,
principalmente as espíritas, as tradições devam se conservar,
ser ampliadas e fundamentadas em estudos e pesquisas, mas a
organização religiosa não pode se manter na concepção
judaico-cristã antiga, e sim da compreensão do que é o Cristo,
do Princípio Crístico. A verdadeira missão dos religiosos é a
construção da espiritualidade e a construção de sua estrutura
interior, da existência interna, do próprio espírito. Todos
procuram e anseiam pelos caminhos e as promessas dos
religiosos são destruídas pelas práticas, pois eles ainda pensam
a religião, não a sentem, não são a religião, afi rmamos que é
chegado o momento em que o homem e o espírito to rnem -se
uma única realidade e todos os que habitam o mundo espiritual
fazem parte de nossa existência, então nossas necessidades
não serão mais as neces sidades físicas apenas, mas também
aquelas de que nosso espírito primeiro e depois nossa alma
precisam construir através de nossa existência. É esta a
reflexão do momento: construo em minha vida física, corporal
também o meu espírito, aquilo em que o prendo ou como o
liberto e construo. Aprisiono meu espírito nas formaspensamento que crio, em meus hábitos, meus sentimentos mais
simples ou o fortaleço e experimento, uso seu poder e seus
sentidos e com isto o aprimoro a cada dia. Eu Sou o que o
Criador É.
A intenção diária pode ser determinante, então sintam
o ar quando respirarem, e sejam capazes de ser levados pelo
vento, de irmanarem com os silfos e com as criaturas do ar e o
princípio de Iansã terá sido incorporado, e quando andarem na
terra ou na areia, com os pés descalços, sintam -nos e quando
sobre ela deitarem deixem que as energias vibrem os centros
internos do corpo e as forças sejam incorporadas. E quando se
banharem, sintam as águas e sejam um pouco o som das
águas que correm, e mentalizem que assim como são claras as
espumas das águas sejam a aura, a vida, os sentimentos, que
como as águas correm pelo corpo, levem e lavem, purificando e
permitindo a cada um fluir a abundância dos bens espirituais e
materiais. Sintam-se água na água, vento no vento, terra na
terra. E quando estiverem sob o Sol, pensem nos fogos internos
e lembrem dos momentos de paixão e de amor e do calor do
corpo sob o carinho e levem seus pensamentos ao espírito que
são e do que ele é feito e sejam chamas e luz em cada dia de
suas vidas e façam e permitam que as forças estejam vivas em
cada situação.
O espiritismo terá de aceitar as entidades naturais como parte
da vida das pessoas, pois são elas que muitas vezes
incorporam e atuam através dos médiuns, não são espíritos
humanos, são criaturas da natureza e elas caracterizam as
forças do quaternário de dezembro a março. Em todo o tipo de
prática religiosa e até nas terapias alternativas existem
entidades respondendo pelo ambiente, pelo local ou pelo
médium, são o que cham amos de sustentação, no momento
reforcem os corpos e a base do espírito com as forças da
natureza, é uma importante chave que lhes passamos em nome
da grande fraternidade. Da Direção Espiritual.
RECEITA DA VÓ
Para fortalecimento pulmonar: A umidade do período, as
chuvas, o calor, a mudança de temperatura enfraquecem os
pulmões que são importantes para o sangue e para a vitalidade,
respirem profundamente, sempre, limpem o ar estagnado e
removam muitas vezes e tomem uma semana por mês chá de
pitangueira, algumas folhinhas por xícara, sempre que tiverem
vontade.
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A MENSAGEM FINAL
2003, um ano fantástico, trouxe para o mundo a evidência de que uma
nova ordem mundial terá de ser construída e com ela a discussão sobre o papel
das nações, de cada nação, da autonomia, dos princípios e dos fundamentos das
relações internacionais, por traz desta discussão está um problema
infinitamente mais complexo, o da finalidade da vida, as respostas sobre o que
é a existência e de tudo aquilo que a sociedade humana vem adiando como se
fosse possível construir sobre suposições, uma delas é de que as coisas se
resolverão por si mesmas, isto é raciocínio mágico, é o mesmo que acreditar
que alguém resolverá algum dia os nossos problemas. Quem? Quando?
Deixar para as gerações futuras a solução dos problemas epistemológicos
de hoje é comprometermos as gerações do amanhã com nossa mediocridade e
nossa inverdade. Acreditar que a ciência pode resolver os problemas é esquecer
que ela, a ciência está a serviço de interesses nacionais e é criação do homem,
portanto não deve determiná-lo e sim servi-lo. Deve responder as questões que
foram formuladas e trazer elementos e subsídios para novas reflexões e o
grande problema é educarmos para a modernidade, para o amanhã, lidarmos
com gerações que precisam ser instruídas e discutirmos que educação dar num
mundo onde metade da população mundial não tem acesso ao conhecimento
mais elementar para sua própria sobrevivência. Então recai sobre nossa cabeça
e a de nossas instituições o peso deste desafio, teremos de não apenas nos
preparar para o futuro, mas construirmos suas bases e necessariamente
questionar como temos agimos até aqui.

Estamos mais felizes e sabemos disto, fizemos novos amigos, falamos
para o Rio grande através da Rádio Difusora de Caxias do Sul e do convite do
amigo Saul, revistas foram editadas, novas federações foram criadas, mais
divisão em todos os movimentos, mostrando que alguma coisa ainda vai mal e
isto é bom.
As iniciativas pessoais como a ULNA, onde estão presentes os amigos
Vítor e Lígia e os amigos deles que passam a ser nossos amigos e todos aqueles
que por iniciativa pessoal mantém algum ideal, ainda estamos vivos e fazemos
a terra do amanhã, aos poetas, músicos, escritores, cientistas, estudantes,
nossos formandos, acadêmicos, mestrandos, doutorandos da Ordem da
Confraria, que médiuns e paranormais engrandecerão o ideal pelo que se
fazem, a turma do Informativo, Sejam Grandes e nos façam felizes por sabê-los
existentes e companheiros.
Aos amigos do Doze Apóstolos pelos seus 42 anos e todos os dirigentes e
participantes das organizações que conhecemos neste ano, um grande abraço e
um axé do tamanho de nossos corações. A Ordem da Confraria esteja presente
em todos como nós os temos em nossos dias e em nossas orações e apelos.
2004 é grande porque os senhores existem e juntos o faremos maior!

No entanto fomos felizes e nunca tivemos um ano de tantas
respostas pessoais e de grupo, de tanta aproximação, de tantos amigos
espirituais de reinos tão diferentes se fazendo presentes e trazendo sua
contribuição, atendendo ao chamado humano e dizendo com suas presenças
que não estamos sós no Universo, que fazemos parte.
Houve um magnífico VII Congresso Gaúcho de Umbanda promovido pela
Associação de Umbanda de Caxias do Sul, com o Dr. Antõnio Veiga, Psicologia Transpessoal, Meste Omolubá, Rubens de Xapanã, Saul de Medeiros, Nós da
Confraria e Sérgio Ubirajara.
O curso da Incorporação I em Caxias do Sul com os instrutores da
Confraria, o programa de palestras de J C Esvael em Porto Alegre e em Caxias,
que se não foram melhores foram regulares e se mantém em 2004 e estender a
outros grupos interessados - (051)30193549 ou casapoa@pop.com.br .
Os cursos em Porto Alegre, com o primeiro semestre Esoterismo I e no
segundo Astral, Fenômenos de EFC, Deslocamento e Projeção I, concluídos com
um resultado acima do esperado e grande resposta humana dos 102
freqüentadores que concluíram os dois semestres.
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