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Você conhece a Diretoria
de Promoção Social?

Presidente
Adilson Mariz de Moraes

Estante Espírita
Neste mês dedicado à Diretoria de Promoção Social Auta de Souza, apresentamos duas
obras para homenagear a poetisa que, com seu espírito sensível e de compaixão pelos pobres,
inspirou nas casas espíritas muitas ações sociais e iniciativas de evangelização.
Nascida numa família de cinco filhos no Rio Grande do Norte, em 1876, Auta de Souza
perdeu a mãe aos três anos e o pai aos cinco. Auta foi criada pelos avós maternos e, aos
sete anos, já sabia ler e escrever – e lia para as crianças pobres, mulheres humildes do povo
e velhos escravos.
Aos 12 anos, iniciou seus estudos no Colégio São Vicente de Paulo, onde aprendeu o
francês e ajudou as irmãs, aprimorando também sua fé na leitura constante do Evangelho.
Médicos diagnosticaram a tuberculose em Auta de Souza aos 14 anos. Mas, mesmo doente,
ela escreveu e ensinou às crianças as primeiras noções de religião, sofrendo resignadamente.
Morreu em 7 de fevereiro de 1901 pouco depois de lançar Horto, publicado em 1900 com
prefácio de Olavo Bilac, único livro de poemas escrito enquanto encarnada.

Tristes, rogando a paz de nova aurora,

Maria Tereza Carvalho (à dir.) está
à frente da DPS, auxiliada pelos
conselheiros Carlos Braga e Analice
Thomaz Ferreira

Setembro é o mês dedicado à Diretoria
de Promoção Social Auta de Souza
(DPS), na campanha “Você Conhece a
Comunhão?”. O objetivo é apresentar, a
cada mês, uma das diretorias da Casa.

“Além disso, a DPS visa melhorar a
estrutura de acolhimento, capacitação e
ajuda aos voluntários que se predispõem
ao serviço da caridade”, explica a
Diretora.

A responsável pela DPS, Maria Tereza
Carvalho, lembra que a Diretoria trabalha
para promover pessoas e famílias em
estado de vulnerabilidade social, “com o
olhar para o ser integral: corpo, mente,
emoção e espírito”. Segundo ela, a
proposta é melhorar a qualidade de seus
serviços, por meio de ações integradas
com as demais diretorias da Comunhão
e realizar parcerias com instituições
espíritas do Distrito Federal.

A abertura do mês dedicado à DPS foi
no dia 1º, com uma palestra sobre a vida
de Auta de Souza, que faria aniversário
no dia 12 de setembro. O encerramento
será no dia 27, às 19h, com a peça teatral
“Jesus trabalha usando as nossas mãos”.

Novas contratações
A Comunhão começou a adotar uma
política de promoção social nas contratações
de seus empregados. Segundo o presidente
da Casa, Adilson Mariz, já foram selecionados
e em breve assumirão suas funções três novos
trabalhadores indicados pela Diretoria de
Promoção Social.
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A reforma do Bazar deu mais visibilidade ao local e destaque aos produtos, permitindo ainda
uma melhor organização. A ampliação da área em 30%, com a parede principal envidraçada,
facilita a visão de quem está do lado de fora. O resultado garantiu ainda uma boa recepção
para as salas André Luiz e Chico Xavier. “Recebemos com frequência muitas doações para o
Bazar e precisamos circular mais esses produtos, expondo tudo de forma mais organizada e
agradável”, destacou Adilson Mariz, presidente da Comunhão.

Sob as chagas do peito quase morto...
Não te detenhas!... Vem, socorre e ajuda
A multidão que passa, inquieta e muda,

Sopa fraterna: alimento físico e espiritual
“Esse trabalho está
inserido em algo muito
maior, que vai além de
simplesmente alimentar
as pessoas”, diz Zarife
Mansur

“Quem ganha a sopa ganha também
sorriso, alegria e tratamento espiritual”. Esse é
o lema de Zarife Mansur, uma das fundadoras
e responsáveis pelo preparo e distribuição
da sopa, todas as noites de segunda-feira,
em frente ao Hospital Regional da Asa Norte

(HRAN) e na Rodoviária do Plano Piloto. Cerca
de 300 pessoas são beneﬁciadas e ainda
aprendem sobre o Evangelho.
A “sopa fraterna” é uma das inúmeras
atividades desenvolvidas pela Diretoria de
Promoção Social (DPS). Zarife conta que esse
trabalho está inserido em algo muito maior,
que vai além de simplesmente alimentar as
pessoas.
“A gente distribui a sopa, mas há um grupo
espiritual por trás, que tem uma tarefa grandiosa:
além de ﬂuidiﬁcar os alimentos, envolve todos
os irmãos assistidos e acompanhantes no
tratamento”, explica Zarife.

Implorando-te amor, consolo e abrigo!
Reparte o pão que te enriquece a mesa,
Estendendo o teu horto de beleza,
E o Mestre Amado habitará contigo.
Campanha de Fraternidade Auta de
Souza – 1ª edição – fevereiro de 1972 –
pág. 43

Lindos Casos da Campanha de Fraternidade Auta de Souza
retrata a experiência de inúmeros trabalhadores de centros espíritas
espalhados por todo o Brasil. Segundo a apresentação da Editora
Auta de Souza, “a marcha alegre da campanha inunda as manhãs
dominicais de luz celeste há mais de 50 anos”. Na Livraria Mário
Carvalho da Comunhão: R$ 32,25.

Plantar hoje para colher amanhã
Cerca de 160 famílias do Distrito Federal
e entorno são ajudadas pela Comunhão
a superar o quadro de diﬁculdades
econômicas, espirituais e sociais. O
trabalho, feito pelo Grupo Auta de Souza de
Acompanhamento de Famílias, é vinculado à
Divisão de Atendimento Social da Diretoria
de Promoção Social (DPS).

Segundo a voluntária, é muito gratiﬁcante
participar de um grupo que faz o bem e ainda
consegue levar a Doutrina Espírita. “Faço
meu trabalho com muita alegria, satisfação e
responsabilidade”, aﬁrma.

“OVoluntárioeaPromoção
Social Espírita”

Elisabeth Cristina dos Santos Almeida,
de 28 anos, mora na invasão do Recanto das
Emas e já estava prestes a ser desligada da
ajuda quando um incêndio na região queimou
cinco barracos, incluindo aquele em que
vivia com o marido e três ﬁlhos pequenos.
Com a intensa mobilização dos voluntários
que a visitavam e da DPS, a família recebeu
o material para a reconstrução do barraco,
do piso ao teto, além da doação de móveis,
eletrodomésticos, itens de vestuário e de
cama, mesa e banho.

A Diretoria de Promoção Social Auta
de Souza realiza, no dia 6 de setembro,
o seminário “O Voluntário e a Promoção
Social Espírita”. A programação vai de
8h30 a 16h45. Serão quatro palestras,
com temas voltados para a promoção
social, o voluntário e a caridade.

Contribuições por débito automático
Para facilitar aos associados que contribuem ou desejam contribuir ﬁnanceiramente com
a Comunhão, é possível fazer o pagamento por débito automático, em conta-corrente, no
Banco do Brasil. Essa é mais uma facilidade criada para conscientizar os frequentadores sobre a
necessidade de contribuir, com qualquer quantia mensal, para manter a Casa limpa e em pleno
funcionamento para todos.

Auta de Souza – a gentil mensageira do amor reúne produções
poéticas psicografadas por Chico Xavier. São poemas de amor e
de beleza, de espiritualidade e de esperança de Auta de Souza,
“em mundividência mais ampla, porque nascidos nas mais extensas
dimensões da eternidade”, conforme prefácio de Clovis Tavares. Na
Livraria Mário Carvalho da Comunhão: R$ 23,50.

Levam consigo a dor que clama e chora

Bancas de artesanato na Mostra de Arte e Cultura da Comunhão: evento aconteceu nos
dias 30 e 31 de agosto. Foram várias as atrações como apresentações musicais e teatral,
promoção para venda de livros, exposição de pintura mediúnica, palestras e uma praça de
alimentação.

“Voltei a estudar graças
ao apoio do pessoal da
Comunhão”, conta Elisabeth
Cristina, que mora com
o marido e três ﬁlhos no
Recanto das Emas

O trabalho realizado pela Comunhão
também ajudou a família a superar o trauma
e a abrir outras perspectivas de vida. “Não
foi só a ajuda material, foi também espiritual.
Voltei a estudar graças ao apoio, às
conversas e aos puxões de orelha. Aprendi
com o pessoal da Comunhão que a gente
tem que plantar hoje para colher amanhã”,
disse Elisabeth.
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