
Ano VI - Nº 29 - Jan/Fev 2014                  Uma publicação do Instituto Espírita de Educação

A fé e a esperança. LEIA TAMBÉM

     Sugestão de leitura
Na Luz do Espiritismo e Nosso 
Lar são mais duas sugestões 
importantes sobre fé e a vida no                                
Mundo Espiritual. Saiba mais  
na página 2.

Movimento Espírita
Confira na página 2, a pro-
gramação da USE e da FEB para 
2014 e 2015.

Beneméritos da humanidade
Conheça como surgiu o Espiritismo 
e a grande transformação na vida do 
Prof. Rivail posteriormente chamado 
Allan kardec. Na página 3.

Psicologia e Espiritismo
Nessa matéria, Ana Maria, aborda 
o tema: fortalecendo a esperança. 
Saiba porque na página 5.

     Matéria Especial
A Associação Lar Criança Feliz, que 
atendia em torno de 330 crianças, 
passará a ter capacidade em 2014, 
para atender por volta de 800 
crianças. Leia na página 5. 

Crônica Espírita
Na página 6, Helga Klug nos  
prestigia com sua crônica sobre 
Fé Raciocinada.

    Matéria Doutrinária
A importante abordagem que Sônia 
faz sobre  a 1ª Bem Aventurança 
na página 8.

Leia na página 4
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...fé “é acreditar em coisas que se esperam, a convicção  
de fatos que não se vêem, independentemente daquilo que 

vemos, ou ouvimos” ...



5 anos de muita fé e esperança Na Luz do Espiritismo
Há cinco anos iniciávamos o nosso “Jornal IEE”. Entre as primeiras 
matérias enfatizamos os 60 anos do IEE. O tempo passou e hoje abrimos 
a comemoração dos 65 anos de IEE com muito trabalho e dedicação ao 
espiritismo. Abordaremos mais informações históricas e novos projetos para 
você ler nesta e nas próximas edições.

Nossa intenção para este começo de ano é trazer um pouco mais de fé e 
esperança, através dos temas abordados na Matéria de Capa e na Crônica 
Espírita, onde a fé raciocinada é tratada com tanta clareza e amor à luz do 
espiritismo. 

Com a máxima que Allan Kardec nos felicitou sobre a fé inabalável, podemos 
nos posicionar com mais serenidade nestes caminhos que nossas vidas 
veem sendo contempladas, veja em Beneméritos da Humanidade um 
pouco mais sobre a vida de Kardec.

Esta tão esperada fé inabalável não nos figura mais como um estado 
inatingível de espírito, mas, sim, como um caminho, onde o estudo na busca 
da compreensão das palavras do Mestre Jesus nos é fortalecido. Leia como 
estes ensinamentos, tão belamente passados na Matéria Doutrinária, estão 
presentes nesses caminhos transformadores que precisamos seguir. 

Atendendo aos chamados do Sermão da Montanha, através da análise 
sucinta e esclarecedora sobre os Pobres de Espírito, que nos nutri de 
esperança na eternidade de nossas existências, bastando que sigamos o 
que por evolução, nos é alcançável, conheça um pouco do que a psicologia 
tem a nos auxiliar na matéria de Psicologia e Espiritismo. 

Como um bom exemplo dos caminhos que nos são oferecidos, leia na Matéria 
Especial um maravilhoso exemplo de trabalho com fé e esperança. Surgindo  
da fusão do concreto com o aço, somado a uma enorme quantidade de amor  
e dedicação, a creche já é realidade.

Boa leitura.
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São Paulo - SP - Tel: 11 3167 6333 - Fax: 11 3071 4197 - Site: 
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Responsável: Bárbara Moreira (55.466/SP) - Colaboradoras: 
Lúcia Andrade e Maria Regina Fagnoli - Diagramação: José Luiz 
Mendieta e Sandra Alves
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Nosso lar

São estudos sobre passagens do evangelho, sob a luz do 
espiritismo, esclarecendo e interpretando orientações de 
Jesus, o que não era possível à sua época. Seus temas são: 
a base racional da fé; alguém já existia antes de nascer: as 
duas idades e seus efeitos; idade e relacionamento, sono 
e sonho no enfoque espírita; para dormir bem; através 
dos reinos; liberdade e responsabilidade; do homem 
ao anjo; o preço da verdade; o inventor do trabalho;  
o labirinto; o pecado de Moisés; o templo de Jerusalém  
e espírita e o centro.

Ditado pelo Espírito André Luiz e Psicografado  
por Francisco Cândido Xavier

Nosso Lar é o nome da Colônia Espiritual que André 
Luiz nos apresenta neste primeiro livro de sua lavra. 
Em narrativa vibrante, o autor nos transmite suas 
observações e descobertas sobre a vida no Mundo 
Espiritual, atuando como um repórter que registra as 
suas próprias experiências. Revela-nos um mundo 
palpitante, pleno de vida e atividades, organizado de 
forma exemplar, onde espíritos procedentes da Terra  
passam por estágio de recuperação e educação espiritual supervisionado por 
Espíritos Superiores. Nosso Lar não é o Céu, é mais um hospital, uma escola, uma 
zona de trânsito. Mas nos permite antever o Mundo Espiritual que nos aguarda, 
quando abandonarmos o corpo carnal pela morte física.

No mês de dezembro de 2013, a USE (União das Sociedades Espíritas) começou  
a divulgação do 16º Congresso Estadual do Espiritismo que vai acontecer em Santos, 
de 18 a 20 de abril de 2015, e deverá discutir os rumos da humanidade através  
da doutrina espírita com enfoque especial no Amor, na Educação e na Ética.

Todas as instituições espíritas federadas estão convidadas a participar e nós do 
IEE, como entidade diretamente ligada a USE desde nossa fundação em 1949, 
estamos também empenhados na divulgação e teremos um membro de nosso 
conselho, o Sr. Maurício Romão, colaborando na organização do evento.

Confira também a programação do 14º Congresso Espírita Brasileiro, no site 
http://www.febnet.org.br/4congresso/, comemorando 150 anos de O Evangelho 
segundo o Espiritismo, de 11 a 13 de Abril 2014.

MOVIMENTO ESPíRITA

Anuncie 
seu negócio 
ou produto 

conosco

Patrocinando esse  
jornal, você também  
estará contribuindo  

para a divulgação da 
doutrina espírita.

Temos uma tiragem  
de 1.800 exemplares  

que atingem um público  
de aproximadamente  

5.000 leitores

Contatos em nossa 
recepção ou através  

do email:
 

regina.fagnoli@terra.com.br



INFÂNCIA E JuVENTuDE

Carla Melo e equipe de evangelização do IEE
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Allan Kardec
Lúcia Andrade
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A vida de Allan Kardec pode ser contada 
de várias maneiras. Para melhor 
compreensão de alguns aspectos, 
preferi dividi-la em duas fases distintas: 
a primeira em que, desde o seu 
nascimento até a idade dos 50 anos, foi 
conhecido por Hippolyte Léon Denizard 
Rivail; e a segunda, quando se tornou 
espírita e passou a assinar Allan Kardec.

1ª fase: Allan Kardec nasceu em 
Lyon (França) no dia 3 de outubro de 
1804 e foi registrado sob o nome de 
Hippolyte Léon Denizard Rivail. Iniciou 
seus estudos na escola de Pestalozzi 
(em Yverdun, na Suíça). A educação 
transmitida por Pestalozzi marcou 
profundamente a vida futura do jovem 
Rivail.

Tornou-se educador e entusiasta 
do ensino, tendo sido várias vezes 
convidado por Pestalozzi para assumir 
a direção da escola, na sua ausência. 
Durante 30 anos (de 1824 a 1854), 
dedicou-se inteiramente ao ensino e foi 
autor de várias obras didáticas, que em 
muito contribuíram para o progresso de 
educação naquela época.

2ª fase: Em 1855, o professor Rivail 
se depara, pela primeira vez, com o 
“fenômeno das mesas que giravam, 
saltavam e corriam, em condições 
tais que não deixavam lugar para 
qualquer dúvida”. Passa então a 
observar estes fenômenos. Pesquisa-
os cuidadosamente, graças ao seu 
espírito de investigação, que sempre 
lhe fora peculiar. Não elabora qualquer 
teoria pré-concebida, mas insiste na 
descoberta das causas.

Aplica a estes fenômenos o método 
experimental com o qual já estava 
familiarizado na função de educador; 
e, partindo dos efeitos, remonta às 
causas e reconhece a autenticidade 
daqueles fenômenos. 

Grande transformação se opera na vida 
do professor Rivail: convencido de sua 
condição de espírito encarnado adota 
um nome já usado em existência anterior, 
no tempo dos druidas: Allan Kardec.

De 1855 a 1869, consagrou sua 
existência ao espiritismo. Sob a 
assistência dos Espíritos Superiores, 
representados pelo Espírito da 
Verdade, estabelece as bases da 
Codificação Espírita, em seu tríplice 
aspecto: filosófico, científico e religioso.

Além das obras básicas da Codificação 
(O Livro dos Espíritos, O Livro dos 
Médiuns, A Gênese, O Céu e o 
Inferno), contribuiu com outros livros 
de iniciação doutrinária, (O que é o 
Espiritismo), com instruções práticas 
sobre as manifestações espíritas e 
Obras Póstumas. A estas obras junta-
se a Revista Espírita, “jornal” de estudos 
psicológicos, lançado a 1º de janeiro de 
1858 e que esteve sob sua direção por 
12 anos.  É também de sua iniciativa 

a fundação da Sociedade Parisiense 
de Estudos Espíritas, em 1º de abril de 
1858 - primeira instituição regularmente 
constituída com o objetivo de promover 
estudos que favorecessem o progresso 
do espiritismo.  Assim surgiu o 
espiritismo: com a ação dos Espíritos 
Superiores, apoiados na maturidade 
moral e cultural de Allan Kardec, no 
papel de codificador.

Com a máxima “fora da caridade 
não há salvação”, procura ressaltar a 
igualdade entre os homens, perante 
Deus, a tolerância, a liberdade de 
consciência e a benevolência mútua.
E a este princípio cabe juntar outro: “fé 
inabalável é aquela que pode encarar a 
razão face a face, em todas as épocas 
da humanidade”. Denominado “o 
bom senso encarnado” pelo célebre 
astrônomo Camille Flammarion, Allan 
Kardec desencarnou aos 65 anos, no 
dia 31 de março de 1869.

Em seu túmulo, no cemitério de Père 
Lachaise (Paris), uma inscrição sintetiza 
a concepção evolucionista da doutrina 
espírita: “Nascer, Morrer, Renascer 
ainda e progredir sem cessar, tal é a lei”.

Transcrito de artigo publicado pela USE-SP 
(2009).

“Pedro, apascenta minhas ovelhas.” – 
Jesus (Jo, 21)

Os postulados espíritas, tais como a 
reencarnação, imortalidade da alma e 
as relações entre os mundos corporal 
e espiritual e as leis morais, quando 
anunciados ao espírito na infância 
e adolescência – espíritos recém-
chegados à vida física – estimulam o 
ser a formar os caracteres do Homem 
de Bem e a fundamentar suas escolhas 
com base nos valores do espírito.

Assim passam a valorizar ainda mais  
a nova experiência que a reencarnação 
lhe oferece para que seja um agente, 
pró-ativo, da união em família,  
da solidariedade com os mais 
necessitados, ser fraterno e cultivar 
tolerância diante das diferenças. Estudar 
para aprender. Aprender para praticar  
o Bem. Viver para progredir.

Como educar para a paz, sem 
estabelecer paz em meu interior? Como 
apascentar corações sem dar o exemplo 
através de minha própria conduta? 
Os conceitos espíritas ganham luz 
e encanto a partir da maturação de 
seus princípios em nossa intimidade. 
Cada experiência se transforma em 
caminhos criativos do amor dentro 
de si mesmo, no relacionamento com 

Deus e com toda a Criação, incluindo 
amar a si mesmo. Nascem os rumos 
da diversidade humana e os caminhos 
inexplorados orientados por uma fé que 
raciocina e sente. Aprendemos e nos 
expressamos com a ousadia e coragem 
de investigar o mundo interior, na 
certeza da purificação no tempo. Nasce 
no coração a humildade, a esperança e 
a fé no porvir.

“Nos últimos tempos, diz o Senhor, 
espalharei do meu espírito por sobre 
toda a carne; vossos filhos e vossas 
filhas profetizarão; vossos jovens terão 
visões e vossos velhos terão sonhos.” 
(Atos, 2:17 e 18;)

A grande esperança da humanidade 
encontra-se na educação do espírito 
nas diferentes fases da existência 
humana, educar pela paz. Todos somos 
educadores em potencial, pois nossas 
palavras, pensamentos e atitudes 

influenciam, em maior ou menor grau, 
as criaturas no início da trajetória física, 
as quais Deus nos confiou zelar por seu 
desenvolvimento e progresso. 

Pais, professores, evangelizadores e 
educadores devem se empenhar na 
edificação em si dos valores morais, a 
fim de que sua ação educadora junto 
a crianças e jovens atenda à mesma 
orientação que Jesus fizera a Pedro 
no alvorecer da pedagogia do amor na 
humanidade.

Referências: KARDEC, Allan. A gênese. 
52ºed. – Rio de Janeiro. FEB. 2008.
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o 
espiritismo. 346ºed. –  Araras-SP. IDE. 2007.
VINÍCIUS, Pedro de Camargo. O mestre na 
educação. 1ºed. - Rio de Janeiro. FEB. 1976.
DUFAUX, Ermance (Espírito), Escutando 
sentimentos / [ditado] pelo Espírito Ermance; 
[psicografado por] Wanderley S. de Oliveira. 
Belo Horizonte. 1ºed. – Dufaux. 2006.
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Irene Wenzel Gaviolle

O quE VEM A SER A FÉ?
Fé (do Latim fides, fidelidade) é a 
firme opinião de que algo é verdade, 
sem qualquer tipo de prova ou critério 
objetivo de verificação, pela absoluta 
confiança que depositamos nesta ideia 
ou fonte de transmissão.

Na Bíblia, em Hebreus 11.1, fé “é 
acreditar em coisas que se esperam, a 
convicção de fatos que não se vêem, 
independentemente daquilo que vemos, 
ou ouvimos”.
No espiritismo, a fé é um sentimento 
inato que temos na confiança de nossas 
próprias forças que nos torna capazes 
de realizar coisas materiais que não 
podemos fazer quando duvidamos de 
nós mesmos. (E.S.E.cap. XIX).

POR quE CORRELACIONAR 
ESTAS IDEIAS?
Porque na doutrina espírita, a fé se 
expressa mediante a confiança de 
que o espírito adquire em torno de 
algo, portanto deve ser ativa, não 
pode adormecer, exige esforço e 
perseverança. A fé é baseada em 
nossa experiência de vida, de nos 
transformarmos. A fé que outros podem 
mudar é o resultado da experiência de 
que posso mudar também.

A FÉ DIANTE DAS 
DIFICuLDADES DA VIDA
O espiritismo vem mostrar a 
continuidade da vida espiritual, levando 
à verdade pela fé racional. A fé racional 
nada mais é do que o resultado da 
atividade interior da pessoa, em 
pensamento ou sentimento. Já a fé 
cega é a submissão a determinada 
coisa que se aceita como verdadeira, 
independente de sê-lo ou não. A fé cega 
nada examina, aceitando sem controle 
o falso e o verdadeiro, e a cada passo 
se choca com a evidência da razão. 
Levada ao excesso produz o fanatismo. 

Diante das dificuldades da vida, a fé 
funciona como um mola propulsora, 
nos impulsiona ao enfrentamento dos 

problemas, confiantes nos desígnios 
de Deus, mas sabedores de que tudo  
o que passamos depende de muita 
paciência, perseverança, vontade  ativa 
e trabalho.

A FÉ POSTA EM AçãO

O magnetismo é uma das maiores 
provas do poder da fé posta em 
ação. É pela fé que ele cura e produz 
fenômenos que antigamente eram 
chamados de milagres. Se os espíritos 
tivessem consciência da força que 
trazem em si, e pusessem a vontade a 
serviço desta força, seriam capazes de 
realizar prodígios, que não passam de 
um desenvolvimento das faculdades 
humanas. (E.S.E. cap. XIX).

Isto posto, sem dúvida temos que 
entender que muito podemos fazer 
por nós mesmos, e, pelos nossos 
semelhantes, auxiliando, confortando 
e até curando.  Como disse Jesus aos 
seus apóstolos: “Se não conseguistes 
curar foi por causa de vossa pouca fé”.

Vale ressaltar também que a fé sincera 
e verdadeira é sempre calma, tem a 

paciência como ponto principal, porque 
como ela está baseada na inteligência e 
na compreensão das coisas, sabe que 
tudo é uma questão de tempo para a 
concretização das coisas.

A ESPERANçA E A FÉ

A esperança é o estado de espírito que 
acompanha a fé. A fé e a esperança 
são amigas inseparáveis. Poderiamos 
dizer que a fé está para a esperança 
como o Sol está para a Lua.

Sabemos que a Lua não tem luz própria, 
reflete a luz recebida pelo Sol.  Assim, a 
fé é como o Sol. É força comunicativa 
que se irradia do coração de quem a 
tem, e se reflete no coração de outra 
pessoa gerando neste a esperança.
Exemplo disso vemos com Jesus:  ele 
tinha a fé. Seus discípulos tinham a 
esperança gerada pela fé exemplificada 
pelo mestre.  Assim também aqueles 
que se aproximam de Jesus que 
se iluminam com a luz de seus 
ensinamentos e de seu espírito.

Podemos entender a esperança 
como sendo um mecanismo que faz 

nascer no homem as boas e nobres 
aspiracões, porém, só a fé as realiza.   

A esperança sugere, a fé concretiza.

Para nós, ainda iniciando a nossa 
evolução espiritual sabemos que cada 
manhã que nasce é um teste para nossa 
perseverança e vontade. Persistir nos  
velhos projetos, sonhar com os novos, 
superar obstáculos, conviver com 
ideias e opiniões diferentes. Viver fases 
de alegria e fases tristes. Na balança 
dos dias tristes e dos dias felizes, 
veremos que pesam mais os dias 
alegres.  Para os dias melancólicos 
contemos com a esperança.

Ninguém está imune de experiências 
que exigem persistência e coragem. 
Se encontrarmos alguém que diga 
que não tem problemas, tenhamos 
compaixão, pois com certeza vive 
alienado do mundo. 

Obstáculos são amigos quando 
aprendemos a lidar com eles. Por isso, 
naqueles dias em que o céu parece 
estar nublado, em que a tempestade 
nos assusta com seus trovões e raios, 
tenhamos esperança, pedindo a 
Deus forças para aguardar o final do 
temporal. Aguardemos firmes e fortes, 
pois de qualquer forma o Sol brilhará.

Nestes momentos em que visualizamos 
o novo ano que se aproxima é urgente 
a necessidade de que a fé, a esperança 
e o otimismo renasçam em nossos 
corações. 

Não deixemos que a onda de pes-
simismo, de descrédito e desalento  
invadam as nossas mentes, de tal  
forma que mesmo aqueles que estão bem  
intencionados e aspirando a realizar 
algo construtivo e útil, vêem-se tolhidos 
em seus propósitos, sufocados nos 
seus anseios, esbarrando em muralhas 
quase intransponíveis. É necessário 
abrir espaços para que brilhe a luz  
da esperança.

Que o ano de 2014 seja fonte inspi-
radora para muitos realizarem seus  
desejos de paz, esperança, e fé. 
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Fortalecendo a esperança
Ana Maria Racy

A palavra esperança nos remete quase 
que imediatamente a algo positivo, é 
aquele sentimento que torna possível 
a realização de um desejo. Desejos 
realizados são o que mais buscamos 
ultimamente. 

O que nos impede de realizarmos esses 
desejos? Muitas vezes, não acreditarmos 
em nossa força interior é o primeiro 
grande obstáculo. Dificuldades e pedras 
no caminho parecem estar a nossa 
disposição e nossos olhos as encontram 
com muita facilidade. Esse encontro 
pode produzir efeitos negativos, como 
a estagnação, ou positivos, como 
enxergar a oportunidade de mudança  
e evolução.

Uma das formas para aproveitarmos 
essa oportunidade de crescimento é 
focarmos na solução do desafio que está 
a nossa frente. Não interessa o tamanho 
que ele tenha, o que importa é o nosso 
desejo de vencê-lo. É exatamente nesse 
ponto que nos encontramos com a tão 

falada esperança e damos a ela uma 
força especial para a ação necessária na 
conquista das soluções. 

A esperança nos faz enxergar com os 
olhos da alma a beleza da natureza, da 
vida, do trabalho, da família e de tudo 
que nos rodeia. A esperança nos faz 
sentir que tudo que está ao nosso lado 
é necessário para que possamos nos 
tornar seres melhores e nos ensina a lidar 
com cada pedrinha do caminho. 

Quando a esperança se vai, leva 
com ela a luz, a alegria e a paz. No 
entanto, quando buscamos dentro de 
nós mesmos a força positiva que nos 
alimenta e move, tudo se transforma e 
deixamos o exemplo para que o nosso 
entorno se modifique também.

Como encontrar essa força dentro de 
nós mesmos pode ser uma grande 
questão. A psicologia entende que a 
vontade é como “uma reserva de energia 
psíquica de que a consciência dispõe”, 

mas não é o impulso que desencadeia a 
ação. Já a volição, “designa um impulso 
consciente que leva a personalidade a 
pensar e realizar uma ação para obter 
determinado fim”.

Leon Denis diz que “a vontade é uma 
potência interna que nos faz alcançar 
um ideal elevado”. Todos temos essas 
sementes da vontade, do otimismo, da 
força (entre tantas outras) internamente e 
todas estão ali para ser desenvolvidas a 
100%. Resta-nos exercitar cada uma delas 
nas diferentes e infinitas oportunidades 
que se colocam em nosso caminho. 

Estamos chegando ao final de um ano, 
fase muito propícia a reflexões, tanto das 
atitudes passadas quanto das futuras. 

Existiria uma maneira de iniciarmos 
um novo ano, sem promessas  
vãs, mas com desejos possíveis de 
serem realizados pela nossa disposição 
interior, levando em conta a nossa 
capacidade de realização? 

Certamente! O mais importante é termos 
metas pequenas e sermos conhecedores 
da nossa capacidade. Isso irá nos tirar da 
ilusão e da frustração das expectativas 
e fortalecerá nossa esperança na 
transformação de atitudes menos nobres 
em atitudes mais amorosas e baseadas 
em um evangelho de amor.

Algumas pequenas metas para o 
fortalecimento da esperança: 

-  Ao acordar, dizer para si mesmo 
que tudo tem um propósito na vida.  
O agradável e o desagradável.

-  Compreender o propósito de cada 
situação. 

-  Visualizar o que almeja. 
- Respeitar o próximo.

Desejo que possamos praticá-las 
e renovar a fé e caridade no ano 
vindouro! Que 2014 seja marcado por 
transformações e muita luz!!

MATÉRIA ESPECIAL

Maria Inez Batista Araújo

O início de um novo ano sempre traz 
momentos de reflexão e nos leva a fazer 
um balanço geral sobre nossa vida, sobre o 
que planejávamos fazer e o que realmente 
conseguimos realizar. É um tempo de 
recomeço, de renovar esperanças e trazer 
ao coração a certeza de que podemos 
começar fazendo diferente.

Esse fazer diferente pode ser fazer novos 
planos e metas para o novo ano, pode ser 
considerar tudo o que aprendemos até 
agora e que iremos enfim pôr em prática, 
mudando rumos e caminhos.

É o momento que recarregamos as 
baterias, gerando combustível para 
nossas ações e para as transformações 
que deixam nossa vida cheia de 
esperança e coragem. A esperança traz 
confiança, que fortalece e nos coloca 
em condições de enfrentar todas as 
adversidades da jornada.

Esses sentimentos ajudam a criar ações 
inovadoras e às vezes destemidas, como 
a que envolveu a mudança da Creche Lar 

muitos recursos, com atividades dirigidas 
ao acolhimento da criança ou jovem, 
com sua estimulação e aprendizado 
em diversas áreas do saber. Está 
levando esperança também quando 
dá oportunidade a todos do resgate de 
muitos valores que podem ter se perdido 
em meio a tantas lutas ásperas.

É uma obra que propõe àqueles 
envolvidos um resgate do amor, 
da dedicação, como também uma 
resposta ao convite de Deus que nos 
chama ao trabalho verdadeiro na Sua 
seara, junto aos menos favorecidos de 
recursos ou entendimento. Confirma 
Emmanuel os ensinamentos de Jesus: 
“Desperta e vive com todos, por todos e 
para todos, porque ninguém respira tão 
somente para si”. 

Que a esperança, portanto, possa 
permear todos os corações neste 
início de ano, gerando o perfume da 
caridade que, pela sua divina essência, 
se transformará em amor. E esse amor é 
Deus vivo dentro de nós.

Criança Feliz para um terreno muito maior 
no Jardim Arpoador, onde está sendo 
erguida pela Associação Lar Criança 
Feliz, instituição beneficente apoiada 
pelo IEE, uma obra com dois prédios 
independentes, sendo um a segunda 
unidade do Centro da Juventude Nosso 
Lar e o outro a creche que já começará a 
funcionar em final de janeiro. 

Os prédios são muito amplos e seguiram 
todas as determinações das secretarias 

as quais se subordinam. A Associação 
Lar Criança Feliz, que atendia em torno de 
330 crianças, passará a ter capacidade 
para atender por volta de 800 crianças. E 
foi o desejo de continuar expandindo esta 
obra social, iniciada 35 anos atrás, que 
levou à realização do projeto.

Este fato com certeza está levando a 
muitas famílias a esperança de dias 
melhores, com seus filhos sendo 
atendidos em espaço apropriado, com 

Fé e Obras 

Projeto das Instalações Jd. Arpoador Creche e Centro de Juventude
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Sandra Dourado
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“...nas famílias reúnem-se todos 
aqueles que se comprometeram, no 
Além, a desenvolver na Terra uma 
tarefa construtiva de fraternidade 
real e definitiva.” O Consolador – 
Emannuel – Francisco Cândido Xavier

A sociedade espelha os valores que 
cada família ensina e o que cada um 
apreende. A família tem importante 
papel socializador, sendo o primeiro 
agente deste processo.
 
Neste grupo são estabelecidos 
valores, onde o ser se percebe e 
edifica a autoimagem e a autoestima. 
Onde encontra a certeza de um lugar 
seguro, não apenas circunscrito ao 
lar, mas que internalizado,é levado 
para a vida e suas relações. É um 
ambiente para aprender a ser mais 
humano, a aprimorar o amor por si e 
pelo outro, a expressar emoções com 
equilíbrio. Este é o papel da família 
estável, amorosa que se coaduna com 

os princípios estabelecidos pelo mestre 
Jesus. Observamos que no mundo 
há muitas famílias em desajuste, 
desestruturadas e por vezes doentes. 
Cabe a nós ajudar através da prece e 
de ações que propiciem o despertar 
da autoconfiança minimizando a 
desesperança.

Quando encontramos a razão de 
ser e de estar aqui reencarnados, 
somos capazes de levar a esperança. 

Estamos todos de retorno a este 
planeta imbuídos da principal tarefa: 
progredir. Como nos ensinou madre 
Tereza de Calcutá, todas as nossas 
palavras serão inúteis se não brotarem 
do fundo do coração. As palavras que 
não dão luz aumentam a escuridão.

Crer que o homem pode se tornar 
melhor devolve a ele a oportunidade 
de poder sonhar, pois quem se sente 
olhado e amado se fortalece. A 
esperança une a fé e o amor, trazendo 
a doce sensação de conforto. 

A família se evidencia como elemento 
indispensável na estabilidade 
emocional, amparando nas provas 
e dificuldades inerentes ao nosso 
estágio espiritual. Torna-se urgente a 
necessidade da presença de Jesus 
no lar, como integrante da família. A 
realização do evangelho no lar com 
os familiares abre a oportunidade para 
refletir sobre os problemas existentes 

e possível solução, estimula a alegria 
pelas coisas simples e edificantes.

“A análise da palavra de Jesus 
em reunião familiar, ao invés de se 
manifestar como uma questão religiosa, 
repetitiva e automática, deve ser rica 
de encantamento, de fraternidade, em 
debate franco, filosófico e de renovação 
social, de maneira que expresse 
um comedimento para desenvolver 
o pensamento, a capacidade de 
entender a vida e a permuta de ideias.”¹

Família é um bem precioso, onde as 
sementes latentes do amor devem 
germinar, promovendo a fé que acalma 
e a esperança que consola.

Fonte: 
1  FRANCO, Divaldo Pereira. Mensagem 
recebida de Joanna de Ângelis em 2 de 
dezembro de 1998. Salvador-BA
FRANCO, Divaldo Pereira. Convites da 
Vida. Joanna de Ângelis

Convívio familiar: fé esperança em ação

Helga Klug Doin Vieira                                                                              

CRôNICA ESPíRITA

O espiritismo ensina que o ser passa 
por continuo processo evolutivo, nas 
diferentes encarnações, assimilando o 
Criador e a Criação.

Quanto mais evolui, mais ele se 
identifica com Deus. Essa identidade 
vem alicerçada no conhecimento e 
na fé, que leva ao entendimento do 
fenômeno da vida de forma inabalável 
e indestrutível.

Emmanuel ensina: “Ter fé é guardar no 
coração a luminosa certeza em Deus, 
certeza que ultrapassa o âmbito da 
crença religiosa, fazendo o coração 
repousar numa energia constante de 
realização divina da personalidade. 
Conseguir a fé é alcançar a possibilidade 
de não mais dizer eu creio, mas afirmar 
eu sei, com todos os valores da razão, 
tocados pela luz do sentimento”.

A fé pregada pelo espiritismo é 
dinâmica e edificada racionalmente no 
espírito, de acordo com a evolução e a 
da conduta moral de cada ser.

Poderia  se dizer que 
a  fé  raciocinada  
é  decorrência  do 
esPiritismo?
Não, a fé raciocinada é obra dos 
ensinamentos de Jesus, que através 
de suas parábolas retirou o conceito 
de religião do campo meramente 
emocional e conduziu a humanidade 
para a prática da fé racional.

Toda a pedagogia do Mestre aponta 
para uma fé raciocinada! Jesus, o 
espírito mais evoluído que já transitou 
pelo planeta Terra, como educador 
de almas, tocava os sentimentos 

daqueles que o ouviam e os levava ao 
entendimento lógico de suas lições.

Jesus pela fala tranquila e humilde, 
precisa e firme, se dirigia ao sentimento 
e à inteligência dos seus seguidores, 
tendo suas lições sido pautadas no 
diálogo e no exame racional daquilo 
que ensinava.

O mesmo norte foi e é adotado pela 
doutrina espírita, que seguindo as 
características de racionalidade, 
revive o cristianismo na sua pureza, 
simplicidade e pujanças originais.

Observando os ensinamentos de 
Jesus, pode-se verificar que Ele não 
norteava jamais para a fé cega e seus 
apelos não se direcionavam apenas 

aos sentimentos, mas especialmente 
à inteligência.

Jesus foi pedagogo lógico e racional, 
não um místico. Atraia seus ouvintes 
com as doces consolações da fé, não 
alimentava atitudes de deslumbra-
mento contemplativo.Soube criar cli-
ma de diálogo fraterno e aberto, não  
impunha as suas ideias, não violentava  
consciências, não exigia uma conduta 
de fé cega.

O espiritismo veio reacender a cha-
ma da fé raciocinada, pelos esclare-
cimentos da Espiritualidade Superior,  
no Evangelho segundo o Espiritismo  
e o Livro dos Espíritos, Consolador 
prometido, parâmetro lógico e  
esclarecedor dos rumos e fins de  
nossa existência.

Fé raciocinada

Imagem Google



PALESTRAS E PASSES
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
06 Jan Paz: conquista individual
13 Jan Deus não premia nem castiga
20 Jan Orgulho e Humildade
27 Jan Jesus e o Precursor
03 Fev Lei de Liberdade (conceito e limites)
10 Fev Deveres dos Pais e Filhos
17 Fev Amor e Renúncia
24 Fev Quem são os Espíritos?

QUARTAS-FEIRAS - 12 h
08 Jan A semente e a terra
15 Jan Espiritismo: o que é?
22 Jan Vivência do homem no mundo
29 Jan Conceito espírita de Deus
05 Fev Paz: conquista individual
12 Fev Espiritismo e Jesus
19 Fev O Educandário Familiar
26 Fev O Centro Espírita

QUINTAS-FEIRAS - 20 h
09 Jan Oração Dominical
16 Jan Laços de Família
23 Jan A Vida Futura
30 Jan A Luta contra o mal
06 Fev O Poder da Fé
13 Fev A Família em Plenitude
20 Fev Deus não premia nem castiga
27 Fev A Paciência

SábADO - 10 h
11 Jan Conceito Espírita de Deus
18 Jan Paz: conquista individual
25 Jan Espiritismo e Jesus
01 Fev O Educandário Familiar
08 Fev Quem são os Espíritos
15 Fev A Oração Dominical
22 Fev Convite para a prática do Bem

PROgRAMAçãOA HISTóRIA DO IEE

NOTíCIAS DO IEE

IEE – 65 ANOS DE TRABALHO

O Instituto Espírita de Educação estará 
completando 65 anos de existência 
em 2014 e em comemoração estamos 
preparando vários eventos para esta 
data tão especial.  São mais de seis 
décadas de trabalho que serão contadas 
aqui, em pequenos capítulos nas seis 
edições de 2014.

Nossa história começa em 1949. 
Neste ano aconteceu em São Paulo 
o 1º Congresso Espírita no setor da 
Educação, promovido pela USE (União 
das Sociedades Espíritas), para se 
debater a criação de colégios espíritas 
no estado de São Paulo. Um sonho que 
já vinha sendo acalentado por muitos 
desde 1947.

No dia 17 de janeiro de 1949, no segundo 
dia do Congresso, depois de muitos 
debates e em meio ao entusiasmo geral 
o Instituto Espírita de Educação foi 
oficialmente criado.

Nesta data foi criado um conselho 
provisório composto de doze membros 
e uma diretoria, com seis integrantes, 
encarregados de administrar o projeto 

até a realização do 2º Congresso, que 
deveria acontecer dentro de dois anos.

Até 1952, o trabalho foi intenso na busca 
por recursos financeiros, adesões, 
professores e na elaboração do estatuto 
que deveria reger a instituição.

A partir do dia 28 de fevereiro de 1952, 
o IEE assume a responsabilidade por 
uma escola no Jardim da Saúde que 
atendia as crianças pobres da região e 
se encontrava em situação financeira 
muito precária.

Em 1953, com a realização de um evento, 
finalmente conseguimos os recursos 
para a compra da primeira sede, o que 
se concretizou em 1954.

Em 1955 foram criados os primeiros 
cursos e escolhido o nome da escola 
que se chamou Externato Hilário Ribeiro, 
instalado na Rua Guarará.
Comissões e departamentos também 
foram criados, vários membros eleitos, 
dentre eles Dr. Ary Lex, que dá nome a 
nossa sede atual.

Os anos de 1956 e 1957 foram de 
muito trabalho e atribulações. No 
primeiro, os cursos foram consolidados, 
mas ocorreram muitas dificuldades 
financeiras. Em 1957, apesar do 
sucesso e da projeção do instituto, havia 
dificuldades em se formar um corpo 
docente afinado com a doutrina espírita.

O ano de 1958 foi marcado pelas 
mudanças no corpo docente e pelos 
bons índices de aproveitamento no 
desempenho dos alunos.
Em 1959 novos cursos foram criados e 
o ano termina com o IEE sendo uma das 
entidades de ensino mais conceituadas 
da capital.

Continua na próxima edição...

(fonte: Anais do Instituto Espírita de Educação 
(1950-1982), por Eduardo Monteiro Carvalho)

O final de 2013 foi bastante movimentado. 
Tivemos as eleições na casa. 

Para a diretoria executiva foi eleito um  
grupo de dez membros, que já está 
trabalhando desde o primeiro dia de 

novembro, e também dezoito novos con-
selheiros que tomarão posse em março. 

Terão um mandato de dois anos  
e desejamos a todos eles muito 
sucesso nesse trabalho.

As festividades de natal também 
aconteceram e como sempre foram  
um sucesso. 

Montamos mais de 650 sacolinhas  
de natal que foram entregues as crianças 
e jovens das instituições apoiadas 
(creche Lar Criança Feliz e CCA Nosso 
Lar), e também aos filhos de nossas 
alunas do curso de gestantes. 

Nas instituiçõe`s apoiadas a festa 
aconteceu em suas sedes. Nas 
dependências do IEE foram entregues as 
sacolinhas dos filhos de nossas alunas 
do curso de gestantes, numa bonita festa 
realizada no dia 08 de dezembro. 

A todos que contribuíram com mais  
essa realização, nossos agradecimentos.

Os nossos cursos recomeçarão 
a partir do dia 10 de março. 
Queremos lembrá-los que as 
inscrições estão abertas para  
todas as áreas.

ATENDIMENTO FRATERNO
DATA HORA TEMA

2a.feira 20:00 Visa esclarecer e orientar 
a Luz da Doutrina Espírita, 
qualquer pessoa que 
procure a casa

4a.feira 13:00
5a.feira 20:00

OuTROS CuRSOS
DATA HORA TEMA

2a.feira 18:45 Inglês ( Bás.- Interm.- Avan.)

3a.feira

14:30 Oficina de artesanato
14:30 Ofic. de costura, tricô e crochê
14:30 Alfab. adultos - Ofic. Leit/Escr.
19:30 Informática básica

4a.feira
14:30 Alfab. adultos - Ofic. Leit/Escr.
15:00 Curso p/ Gestantes
18:30 Informática básica

5a.feira

14:30 Oficina de artesanato
14:30 Ofic. de costura, tricô e crochê
14:30 Alfab. adultos - Ofic. Leit/Escr.
19:45 Introdução à Internet

Sáb. 10:00 Informática básica

CuRSOS ESPíRITAS
DATA HORA TEMA

4a.feira

15:00 Iniciação ao Espiritismo
20:00 Iniciação ao Espiritismo
15:00 Educação Mediúnica
20:00 Educação Mediúnica

Sáb. 10:00 Educação Espírita para 
Infância e Juventude



APOIO

Bem Aventurança

“Bem Aventurados os Pobres  
de Espírito, porque deles é  
o Reino dos Céus.”

Encontraremos o Sermão da Montanha 
em Mateus V, 1-12, também chamado 
Sermão do Monte, onde Jesus resume 
toda a sua doutrina, que deve ser 
seguida por todos os homens, para 
que um dia possamos chegar ao Reino 
dos Céus.

Procuremos entender, analisando 
palavra por palavra, o que Jesus nos 
quis ensinar e entendamos que sempre 
que formos ler o que Jesus falou, quer 
no Evangelho, quer nas Parábolas, 
Ele sempre estará se referindo às 
coisas do espírito. Não podemos levar 
a palavra ao pé da letra, quer dizer, 
entendê-la no sentido material. 

Outro ponto a ser observado é que 
Jesus falou para nós, os habitantes do 
Planeta Terra, ainda pouco evoluídos 
espiritualmente.

Voltemos ao texto: “Bem aventurados” 
é o mesmo que dizer: “Felizes”. E 
“pobre” no nosso vocabulário é aquele 
que possui pouco: dinheiro, cultura, 
inteligência e de “espírito”, é que o 
homem é formado de corpo (parte 
material) e alma (parte espiritual), 
também chamada de espírito. 

O “espírito” não morre, vive eternamente 
e tem essa denominação quando deixa 
o corpo e volta para a espiritualidade. 
Mas, vulgarmente, essa frase “pobre 
de espírito” é usada para designar 

uma pessoa que não entende muito 
das coisas, ou sabe muito pouco. Mas 
Jesus nos diz que o “pobre de espírito” 
é aquele que tem consciência de quão 
pouco ele vive e sabe das coisas sobre 
o espírito.

Bem aventurados são os que se 
esvaziam das coisas materiais para 
se encherem das espirituais. Esvaziar 
das coisas materiais, não quer dizer 
que não posso possuir bens materiais, 
mas não posso deixar me dominar por 
eles. Querer sempre mais e mais. Não 
lembrar que muitos de meus irmãos 
não têm nem o que comer, o que 
vestir, onde se abrigar.

São os que são despertados, na 
consciência, quanto a bondade, a 
caridade, a misericórdia, o amor. O 
pobre de espírito sabe que tem que 
melhorar sempre. Que errou muito, que 
ainda não sabe “amar o próximo como 
a nós mesmos” conforme disse Jesus, 
mas já tomou consciência que a sua 

mudança de comportamento é longa, 
devagar, mas é possível. 

Jesus falou: ”Sedes perfeitos como o 
Pai do Céu é perfeito”, então todos nós 
um dia chegaremos à perfeição, mas o 
caminho é árduo. O pobre de espírito 
sabe aceitar a Dor e o Sofrimento, sem 
revolta, pois compreende que se Deus 
é Pai e se existe uma Lei de Ação e 
Reação, ele só receberá e passará 
pelo que merece, para sua evolução 
espiritual. Ele sabe que Deus fez as 
Leis Divinas ou Naturais, que regem 
todo o Universo e os homens, e se 
delas se afastar será infeliz.

O próprio Jesus em seus ensinamentos 
nos diz: “Eu não vim destruir a Lei, mas 
para cumpri-la”, o que quer dizer que 
a Lei sempre existiu. O que Cristo veio 
modificar, foi a forma de entender e 
praticar as Leis, ou seja, com AMOR.
Reflitamos agora, sobre a segunda 
parte dessa bem aventurança: ”Porque 
deles é o Reino dos Céus”. 
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Na edição de setembro, falamos mais detalhadamente sobre o que foi o Sermão da Montanha,  
com suas Bem Aventuranças. Hoje conversaremos sobre a 1ª Bem Aventurança. 

Imagem Google

Deles quem? Dos pobres de espírito, 
que são os simples e os humildes.
Isso quer dizer que ninguém será 
admitido no Reino dos Céus, sem a 
simplicidade de coração e a humildade 
de espírito. “Buscai, portanto, em 
primeiro lugar o Reino dos Céus e 
todas as outras coisas vos serão dadas 
por acréscimo”, disse Jesus. Ele não 
diz que não necessitamos das outras 
coisas materiais, mas que essas nos 
serão dadas como dádivas, após 
reconhecermos e buscarmos as coisas 
espirituais; onde encontraremos o Reino 
dos Céus dentro de nós.

E se Jesus nos diz que o Reino dos 
Céus é dos pobres de espírito, eles são 
donos e quem é dono não perde, não 
é roubado... “a ferrugem não corrói e a 
traça não come”.
A conquista do Reino ocorrerá quando 
os valores que determinam certos tipos 
de comportamento forem substituídos 
por outros de maior valor espiritual. 
Exemplo: o orgulho pela humildade; a 
raiva e o ódio pela misericórdia.

Quais tesouros que guardamos no 
espírito? As virtudes e as boas obras 
que fizermos. Essas não se perdem, por 
isso se tornam inerentes à condição de 
espírito evoluído. Esses tesouros são 
para sempre, enquanto os materiais são 
passageiros, efêmeros. Aprendamos com 
esse ensinamento, que tudo depende de 
mim, a escolha do caminho é minha. É 
uma tomada de consciência, entre o bem 
e o mal e que o processo é lento.

Muita paz!


