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     O casal não tivera filhos, sonho que Sidney e 
D. Luzia Aparecida Mello Catardo acalentaram 
durante a breve convivência de quatro anos, 
interrompida pelo falecimento do marido, depois de 
ingente luta contra um processo canceroso de 
laringe que durara quase dois anos. 
 Contudo, hoje, D. Luzia é mãe 
SOS nas Aldeias Infantis de Poá-SP, cuidando de 
nove filhos, adotados pelo coração, com 
acompanhamento espiritual do marido. 
 A beleza de tal realidade, 
devemo-la à sublimação da dor pelo trabalho, 
empreendida por D. Luzia, desde que a precoce 
viuvez a visitara. 
 Calmo, temperamento afável, 
resignado ante a adversidade, Sidney Catardo, filho 
de José e Clementina Catardo, nasceu e 

desencarnou na Capital paulista, respectivamente a 16 de maio de 1949 e a 09 de 
junho de 1979, com 30 anos de idade. 
 Ótimo filho, excelente marido, bom colega de trabalho, tímido, 
carinhoso, segundo a genitora, D. Clementina Catardo, Sidney aos 3 de idade 
preconizara o próprio falecimento aos 30... 
 As suas mensagens simples, muito carinhosas, especialmente 
endereçadas à esposa e à mãezinha, dão-nos a dimensão de um espírito nobre e 
evidenciam-nos magna tarefa a que a esposa se dedicou, com a ajuda de D. 
Clementina, de adotar nove crianças, reconstruindo o lar, enriquecido com os filhos 
que não pudera ter, engrandecendo-se, assim, aos olhos da comunidade poaense, 
pela dedicação e carinho de uma jovem mãe que trocou a estamenha de dor pelo 
trabalho em benefício dos entezinhos frágeis que a orfandade e o abandono 
colocaram em seu caminho. 
 A primeira mensagem do Sidney, pelas mãos de Chico Xavier, 
chegou dois meses e vinte e dois dias depois de seu retorno à Vida Maior. 
   
 



                                           
     

MENSAGEM: – por Chico Xavier   

                                   
  “Mãezinha Clementina, peço-lhe a bênção. 

Quero fazer desta carta-bilhete uma notícia calma que 
diminua as nossas saudades e nos amplie as esperanças. 
 Abraço-a com a nossa Luzia em meu carinho imenso e 
comunico-lhes que estou bem. 
 Compreendo a carência afetiva, à distância, das duas, no 
entanto, lembro-me de que a Lei de Deus foi cumprida em meu doloroso 
problema e estou conformado(1). 
 Graças a Deus, vencemos. Vencemos as perguntas 
ansiosas, as sugestões de dor, as horas de aflição, as expectativas 
repletas de sofrimento, em torno de remédios que não faziam efeito, o 
medo que nos fazia tremer, ocultando a nossa inquietação uns dos 
outros e, afinal, vencemos a doença e a morte. 
 Para quem passou por aqueles dias e noites, todos eles 
englobados em sombra, estas palavras de hoje são de consolo e de 
alegria. Graças a Jesus tudo passou. 
 A vovó Clementina(2) e a Vovó Júlia(1) foram e ainda são 
aqui em meu favor, duas novas mães que me reconfortaram. 
 E quero dizer à nossa querida Luzia, que, depois de julho, 
a Dona Lydia(2) se reuniu a nós e vamos formando aqui uma ala da 
família que pede a Deus abençoá-los a todos em nossos recantos de 
harmonia familiar. Incluo o nosso Valdir e a querida equipe doméstica 
que ele formou, reunindo-os conosco nestas lembranças(3). 
 Mãezinha Clementina e minha querida Luzia, muito 
obrigado por todo o amor que me deram, pela dedicação com que 
velaram por mim, pelas provações que atravessaram em minha 
companhia. 



 Jesus Reina! Um dia novo nasceu para mim e desejo 
comunicar-lhes a minha profunda alegria, embora esse júbilo apareça 
retalhado pelas lágrimas de minha saudade. 
 Deus as recompense por todas as renúncias e sacrifícios 
com que me carregaram, qual se eu fosse uma bagagem de feridas que s 
das guardavam de encontro ao peito, qual se fosse eu ainda o homem 
são que não poderia recuperar-se. 
 Deus as mantenha felizes. Tão felizes quanto me fizeram, 
suscitando em mim a certeza de que o amor existe e de que Deus jamais 
nos abandona. 
 Reúno meu pai e o querido irmão nas vibrações de amor 
com as reencontro e peço à querida Mamãe Clementina que se fez meu 
anjo da guarda e rogo à esposa querida que se transformou para mim em 
segunda mãe, receberem muitos beijos de carinho e gratidão do filho e 
companheiro sempre agradecido.” 
 
                                                                                                                  Sidney 
                                                                                                                             SIDNEY CATARDO 
                                                                                                                              31-Agosto-1979 

 
 
 
(1) Clementina, bisavó materna, na Pátria Espiritual desde os primórdios de 1900. 
Júlia Ferreira, avó materna falecida em 1965. 
(2) Lydia de Paula Barbosa, avó paterna de D. Luzia, desencarnada em 1979. 
(3) Valdir Catardo, irmão de Sidney. Este, na mensagem, fala em “querida equipe 
doméstica, que ele formou”, pelo fato de poucos meses antes desta carta mediúnica, 
haver nascido mais uma filha do Valdir. 
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Nota do Limiar Espírita:  
 
(1) ...lembro-me de que a Lei de Deus foi cumprida em meu doloroso 
problema e estou conformado. 
      A Lei de Causa e Efeito se apresenta em determinada fase da vida 
física, de conformidade com os compromissos previamente definidos, 
quando na vida espiritual.    
 
(2) A vovó Clementina ...        
     A vovó Clementina já estava na Vida Espiritual quando do nascimento 
de Sidney. Reforçamos a importância dos laços afetivos, quando 
verdadeiros. Na última encarnação não estiveram fisicamente juntos, o 
que não impediu, porém, que o coração generoso da avó viesse em seu 
auxílio. 
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