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Atendimento
Fraterno

Segunda e  Terça-feira 
de 14 às 16h
Quarta-feira

14 às 16h / 19:30 às 21h
Sexta-feira

19:30 às 21h
Sábado de 17 às 19h

SOS Preces

Diariamente de 8 as 24h 
32 3236-1122

Reunião de Saúde
e Autoconhecimento

3ª Terça-feira de cada mês: 18:30h
Para pessoas que querem

ampliar seus conhecimentos
sobre saúde: física, emocional,

intelecto/mental e espiritual



ClubeClubeClube

Amigos da Rádio EvoluirAmigos da Rádio EvoluirAmigos da Rádio Evoluir
ClubeClubeClube

Amigos da Rádio EvoluirAmigos da Rádio EvoluirAmigos da Rádio Evoluir
A emissora da Regeneração na internet

3



ClubeClubeClube

Amigos da Rádio EvoluirAmigos da Rádio EvoluirAmigos da Rádio Evoluir
ClubeClubeClube

Amigos da Rádio EvoluirAmigos da Rádio EvoluirAmigos da Rádio Evoluir
A emissora da Regeneração na internet

4

DERMA
Farmácia�de�Manipulação

Rua São João,225
Gal Ana Delmonte, lojas 118/120

32 3215-7909 / 3211-0499
98802-0686

(32) 3303-1793
98872-5878

    99958-2490
99135-4958

Suporte de Condomínios
Administração, Conservação, 
 Consultoria e Treinamentos

Av. Pres. Itamar Franco, 837
loja 01/2º andar - Centro - Juiz de Fora

suportedecondominios@gmail.com
suportedecondominios.com.br 

NOVO

ENDEREÇO
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Lavamos estofados no local
Buscamos

Entregamos
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Susane	Ferreira
Psicóloga e Coach

CRP 04/40747

Crianças e Adolescentes

32 98813 -1930





 21 de maio de 2018. O relógio fixado na parede 
do décimo terceiro andar da Santa Casa de 
Misericórdia de Juiz de Fora, marcava um pouco mais 
de dezesseis horas. Do lado de fora, um vento úmido e 
frio acariciava as folhas das árvores.
 Cada vez que a porta do CTI Cirúrgico se abria, 
a respiração das pessoas, que aflitivamente 
aguardavam, mudava sua cadência, os olhos fixavam 
na pessoa que surgia e os ouvidos se aguçavam para 
melhor poderem ouvir. Era nítido que muitos estavam 
em prece, buscando ainda mais a conexão com as 
Forças Maiores. Esse era o ritual que se consagrou 
durante os vários dias que estivemos estagiando por 
aquele local.
 Mas, o que mais nos impressionava não era 
esse ritual, mas, sim algo extraordinário que se podia 
perceber.
 Quando as portas dos elevadores se abriam 
para deixar novas pessoas que se uniam ao aflitivo 
grupo, os olhos permaneciam fixos nas portas do CTI. 
Entretanto, se um recém integrante fazia alguma 
pergunta, logo alguém retirava o foco da porta, saía de 
seu estado de prece e explicava com extrema atenção 
e carinho. Percebia-se doçura, percebia-se alto grau 
de preocupação uns com os outros, apesar das dores 
íntimas que cada um trazia. É como se todos 
estivéssemos conectados uns aos outros.
 Mas, o que estabelecia essa conexão, essa 
coesão nesse grupo? Havia uma nítida transformação 
nas pessoas ali presentes.
 Reflexionando a respeito, lembramo-nos de um 
dos encontros mais fantásticos da história da 
humanidade que aqui transcrevemos, utilizando as 
palavras de Emmanuel grafadas na obra Paulo e 
Estêvão, no capítulo X:
 “Em dado instante, todavia, quando mal 
despertara das angustiosas cogitações, sente-se 
envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem 
a impressão de que o ar se fende como uma cortina, 
sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, 
considera-se presa de inesperada vertigem após o 
esforço mental, persistente e doloroso. Quer voltar-se, 
pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, 
apesar da possibilidade de suplicar o auxílio.
 - Jacob!… Demétrio!… Socorram-me!… - grita 
desesperadamente.
 Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de 

equilíbrio e tomba do animal, ao desamparo, sobre a 
areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao 
infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e 
no caminho, que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê 
surgir a figura de um homem de majestática beleza, 
dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu 
encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os 
cabelos tocavam nos ombros, à nazarena, os olhos 
magnéticos, imantados de simpatia e de amor, 
iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava 
uma divina tristeza.
 O doutor de Tarso contemplava-o com espanto 
profundo, e foi quando, numa inflexão de voz 
inesquecível, o desconhecido se fez ouvir:
- Saulo!… Saulo!… Por que me persegues?
 O moço tarsense não sabia que estava 
instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se 
passava, comprimiu o coração numa atitude 
desesperada. Incoercível sentimento de veneração 
apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo?  
De quem o vulto divino que entrevia no painel do 
firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o 
coração precípite de emoções desconhecidas?
 Enquanto os companheiros cercavam o jovem 
genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não 
obstante haverem percebido, a princípio, uma grande 
luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e 
receosa:
 - Quem sois vós, Senhor?
 Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de 
inconcebível doçura, o Senhor respondeu:
 - Eu sou Jesus!…
 Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da 
Lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Dir-se-
ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de 
morte, experimentando num momento a derrocada de 
todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o 
nortearam, até então, na vida. Diante dos olhos tinha, 
agora,  ass im,  aquele  Cr is to  magnânimo e 
incompreendido!“ 
 A partir desse encontro, Saulo de Tarso nunca 
mais foi o mesmo. 
 O nosso grupo da porta do CTI Cirúrgico 
também teve seu encontro sublime, porém, nesse 
encontro, era a irmã dor que vinha nos trazer o convite 
à transformação. Ela nos disse:
 - Eu sou a dor! Eu vim aqui para ajudá-los. Vim 

trazer-lhes um convite. 
 A l g u é m  q u e  e s t a g i o u  e m  s i t u a ç õ e s 
semelhantes, ao fazer uma reflexão do antes e após 
essas situações, poderá identificar que algo realmente 
mudou dentro de si mesmo. São aqueles que 
souberam curvar-se para o solo, aceitar o convite da 
dor e buscar a transformação. A dor, ao nos visitar, nos 
traz desconforto sim, mas, junto dela, traz muito 
aprendizado. O Espírito de Verdade nos diz na questão 
115 de O Livro dos Espíritos: “Os Espíritos adquirem, o 
conhecimento passando pelas provas que Deus lhes 
impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e 
chegam mais prontamente ao seu destino; outros não 
conseguem sofrê-las sem lamentação, e assim 
permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição 
e da felicidade prometida”. Assim, se soubermos 
aproveitá-la sem permitir que a revolta tome vulto 
dentro de nós, sairemos muito mais fortes, muito 
melhor aparelhados. 
 Dizem os estudiosos das transformações 
humanas que as pessoas mudam diante de duas 
situações básicas: pela repetição ou por um forte 
impacto emocional. 
 Muitos dos integrantes do grupo, pela repetição 
de ações no bem, já podiam estar desenvolvendo a 
compaixão, a capacidade de se colocar no lugar do 
outro, mas, a maioria de nós, estávamos, naquele 
momento, sendo convidados à transformação devido 
ao forte impacto emocional que a situação nos 
impunha. A irmã dor podia nos levar ao pranto 
compulsivo, conforme ocorreu com Paulo ao se 
encontrar com o Cristo, mas, o objetivo primordial dela 
é e sempre será o convite à transformação.
 É o encontro com a dor, quando esse é bem 
aproveitado, que traduz na mudança de paradigmas, 
de valores. 
 Esperamos, sinceramente, que as mudanças 
positivas possam ser permanentes em cada um 
daqueles que compúnhamos o aflitivo grupo, mas, 
esperamos ainda mais: que você amigo(a) leitor(a), 
que, porventura, não esteja sendo visitado pela irmã 
dor, que aceite o convite da transformação, antes que 
ela o(a) visite, uma vez que todos sabemos que se 
existe algo que é inexorável à vida é a transformação 
para melhor, é a evolução. 

                                                                                            

Convite à transformação

 Paulo Henrique de Assis
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O melhor buffet de
grelhados, saladas,

tortas doces e
salgadas, com o 

tradicional
lanche da tarde.

Rua Braz Bernardino, 98 - Centro
Independência Shopping 2º piso

Juiz de Fora - MG 
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Geni Moreira 
Médica Especialista em
Gastroenterologia 
pela FBG
CRM MG 54351

Av. Barão do Rio Branco, 2288 / 1802 - Centro
Edifício Solar do Progresso - 32 3217-6944

geni.moreira@hotmail.com
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Marieanne Angélica Reimer
Psicologia Clínica

(32) 98836-4890

Sem Açúcar - Sem Glúten - Low Carb
(Salgados e Doces)

/saudavelsabort (32)98841-2778@saudavelsabort
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BOA

LEITURA

A REVISTA DE NEGÓCIOS
MAIS LIDA E PREMIADA 

EM JUIZ DE FORA

Comercial: (32) 3025-0010, 3025-2020

Rua Vitorino Braga, 767
Vitorino Braga - Juiz de Fora

32 2102-0182 - fax 32 2102-0183 

Rua Vitorino Braga, 767
Vitorino Braga - Juiz de Fora

32 2102-0182 - fax 32 2102-0183 
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Presenteie�ou�leve�para�sua�casa:�
produtos�feitos�com�AMOR�por�voluntários�da�FEAK.

Você�presenteia�e�ainda�colabora
com�os�trabalhos�assistenciais!

ARTESANATOS,�PANOS�DE�PRATO�E�MAIS
BISCOITOS,�PÃES�E�OUTRAS�DELICIAS�

Segundas-feiras,�a�partir�das�21�horas,
no�corredor�do�1º�Andar

Radio�Evoluir�-�A�Emissora�da�Regeneração�na�Internet

FEAK-FUNDAÇÃO�ESPÍRITA�ALLAN�KARDEC
RUA�ITAMAR�SOARES�DE�OLIVEIRA,�200

CASCATINHA�‒�(32)�3236-1192�-�JUIZ�DE�FORA�-�MG

Eu sou Carmen Beatriz Hauc Palmiere, natural da cidade de Santos 
Dumont, Minas Gerais, onde exerço a profissão de advogada, 

principalmente na área imobiliária, e também faço parte do Centro Espírita 
Francisco de Assis, localizado na Serra da Mantiqueira em Santos 

Dumont, onde exerço atividades nas áreas de evangelização infanto-
juvenil, mediúnica  e de divulgação doutrinária.

Para mim é uma grata satisfação estar aqui na Rádio Evoluir, pioneira no 
estado de Minas Gerais, onde, de alguma forma, estou contribuindo de 
maneira singela neste projeto de que temos certeza, irá ao encontro de 
muitos anseios, de ouvintes que buscam uma programação de elevação 

espiritual, algo que os favoreça diante dos desafios do cotidiano.


