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Medicina e Espiritualidade

LEIA TAMBÉM

Assim, para se manter em estado de saúde, o ser humano precisa vencer as influências
desarmônicas com as quais se defronta a cada dia. Mas o que é a boa saúde? E doença?
Para falar de saúde física ou mental, é preciso falar em saúde do espírito e em energia.
Leia na página 4

Beneméritos da humanidade
Conheça um médico psiquiatra
e pesquisador científico, Dr. Jorge
Andrea dos Santos, espírita e escritor, sua importância no movimento
espírita, com quase 30 livros escritos,
onde aborda aspectos científicos da
Doutrina Espírita. Leia na página 3.

Infância e Juventude
A base de todo trabalho na
Evangelização é o Amor. Aquele
Amor que Jesus nos ensinou e
vivenciou que é começo, o meio
e o fim, que cura todos os males.
Auxiliando crianças e jovens nas
demandas de assistência espiritual,
emocional, e/ou física. Pagina 3.

Matéria Especial

Conheça um pouquinho mais do que
a AME faz, o seu trabalho na difusão
do ideal médico-espírita através de
simpósios, congressos, vídeos, boletins e outros meios de comunicação.
Importante trabalho de pesquisa e
desenvolvimento na interface entre a
Medicina e Espiritualidade. Página 5.

Crônica Espírita
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Psicologia e Espiritismo

O mergulho para dentro
de si mesmo, a renovação dos
sentimentos, a oração, constituem
caminhos para se vencer
a depressão. Página 5.

Assunto em Família

Os males que hora nos abatem
na experiência terrena, estão de
alguma forma vinculados com a
transformação moral que sofremos
nessa longa marcha, na qual se
processa nossa evolução. Página 6.

Matéria Doutrinária

Bem aventurados os que têm
fome e sede de justiça, porque
serão saciados. O que falta a nós
homens para entendermos por
que sofremos? Página 8.

Uma simpática apreciação pessoal
dos fatos da vida cotidiana, tratando
das nossas doenças, o que
representam, o que refletem, por que
essa desarmonia caracteriza-se pelo
fornecimento anormal de energias
dos centros de forças. Página 6.

Programação

Monte sua agenda com a Programação de Cursos e Palestras do
IEE que acontecem toda a semana,
inclusive aos sábados...Página 7

EDITORIAL

sugestão de leitura

Eternos aprendizes
Somos bons conhecedores de nossas capacidades e nosso conhecimento
é vasto. Entre as possíveis provas disso, temos a maravilhosa oportunidade
de conduzirmos nossos filhos. Desde os planos para a concepção, união
do espírito com o corpo, passando pela preparação do ambiente, pela
tão esperada chegada, continuando por um período de muitos anos até
chegar à vida adulta.
A transformação que ocorre em nossas vidas é tamanha que podemos dizer
que passamos de aprendiz a mestre em pouquíssimo tempo, sendo nesse
período, onde o nosso conhecimento invariavelmente se demonstra. São os
cuidados com as roupas, bem lavadas e passadas antes de serem usadas
pela primeira vez; a escolha do médico e a periodicidade das consultas; os
alimentos muito bem selecionados e elaborados com receitas especiais,
com o tempero inigualável de mãe, sob a supervisão da avó. Sendo assim,
de que nos vale falar dos cuidados que precisamos ter com o nosso ser?
Sabemos muito! Será que falta prática desses conhecimentos com nós
mesmos, para que possamos nos imunizar dos possíveis problemas com o
corpo? Seria possível ainda encarnados, cuidarmos da saúde do espírito?
Nos caminhos que os médicos-cientistas estão encontrando para a cura de
doenças, buscando cientificamente e através de psicografias de espíritos
elevados, os esclarecimentos direcionais dos caminhos que precisamos
entender para uma melhor condição de saúde, abrindo novos horizontes
para além da estrutura corpórea.
Toda esta edição, não por acaso, fala exatamente disso, são vivencias
narradas, estudos e muita pesquisa, mostrando a importância da Medicina e
do Espiritismo, nesses cuidados que precisamos ter com o corpo e a alma.
Nas várias seções deste periódico, você encontrará, sobre várias maneiras
e diferentes visões, o quanto isso pode nos levar de aprendizes a mestres,
e quem sabe um dia a doutores.
Não tenhamos pressa, somos seres imortais, viveremos para sempre.Leiam.
É de coração que nos foi oferecido por cada um dos que assinam os textos.
Boa leitura a todos.

Clássico da literatura espírita infantil, esta obra reúne poemas,
contos e lendas destinados à evangelização da criança a
partir das iluminadas palavras do Espírito Meimei, sempre
cuidadosa dos ensinamentos do Cristo para a educação
espiritual. De forma bela e inteligente, somos apresentados ao
significado do perdão, das tentações, do amor e do amparo
constante de Deus, aprendendo a reconhecer sua bondade
e misericórdia. Mais que um livro voltado para crianças,
apresenta alternativas para a solução de cada problema
ou dificuldade do cotidiano, apoiado nas palavras que
o Mestre nos ofertou com a sublime oração do Pai Nosso

Ditado por Meimei ao
Médium Francisco
Cândido Xavier

Promoções da Livraria IEE:
Em Julho, mês de férias da garotada, os livros infantis estarão com
20% de desconto Em Agosto, para o Dia dos Pais, presenteie com os
Romances de Emmanuel que estarão com 20% de desconto.

Irene Wenzel
Gaviolle
Psicóloga - Psicanalista

A Federação Espírita do Espírito Santo, nos dias 14 e 15 de julho promoverá
o IV Encontro de Expositores Espíritas. No primeiro dia ocorrerá uma palestra
com exposição do vice-presidente da FEB, Geraldo Campetti com o tema “Os
Trabalhadores da Última e da Primeira Hora”, na Sociedade Praiana de Estudos
Espíritas, em Vitória,ES. Na oportunidade será realizado ainda um workshop no
sábado à tarde e domingo pela manhã.
Ainda em julho, o Centro Espírita Joanna de Ângelis da Barra (RJ) realiza no dia 29,
das 13h às 19h, o 3º Congresso “Encontro com Divaldo Franco”. O evento ocorre
na Ribalta (Avenida das Américas, 9650 – Recreio) e conta com exposição de
temas por Divaldo Franco, André Trigueiro, Andrei Moreira, entre outros oradores,
além de participação da cantora Leila Pinheiro ao fim do evento.

APOIO
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Pai Nosso

As federações espíritas pelo Brasil promovem durante o mês de julho, eventos
bastante interessantes:

Uma publicação bimestral: IEE - Instituto Espírita de Educação
Tiragem: 1.800 exemplares - Versão online: www.institutoespirita.
blogspot.com - Endereço: Rua Prof. Atílio Innocenti, 669 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - Tel: 11 3167 6333 - Fax: 11 3071 4197 - Site:
www.Ieesp.org.br - Editor Chefe: Sergio Cassano - Jornalista
Responsável: Bárbara Moreira (55.466/SP) - Colaboradoras: Lúcia
Andrade, Maria Regina Fagnoli e Sueli Inês Issa - Diagramação:
José Luiz Mendieta e Sandra Alves

• Atendimento a adultos e adolescentes
• Terapia de casal
• Acompanhamento a pacientes com câncer
• Depressão – Fobias

Ditado por Emmanuel
ao Médium Francisco
Cândido Xavier

Depois de sete décadas de existência, o romance Paulo e
Estêvão ainda é considerado uma obra-prima da parceria
entre o espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido
Xavier. São 44 edições de 600 mil exemplares publicados
sobre o fariseu Paulo de Tarso, obstinado perseguidor de
cristãos que se converteu ao trabalho em prol do Cristianismo
e transformou sua vida em um exemplo de luta, fé e amor.
O livro mostra a relação entre Paulo e o apedrejamento de
Estêvão - o primeiro mártir do Cristianismo -, o profundo amor
do apóstolo pela noiva Abigail e as diversas perseguições,
enfermidades, zombarias, desilusões, açoites e prisões
que afligiam os adeptos da nascente Doutrina Cristã. Uma
história que fará você compreender como o amor apaga a
multidão de faltas cometidas em cada existência vivida.

movimento espírita
EXPEDIENTE

CRP 65/65450

Paulo e Estêvão

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

E, em agosto, a USE (União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo),
está promovendo dois eventos: No dia 30 de agosto, EMESA - Encontro de
Mocidades Espíritas de Santo André e também o Curso para Expositores
Espíritas - USE Intermunicipal de Piracicaba. Mais informações no site da Use
www.usesp.org.br.
No dia 09 de agosto, sábado, a partir das 10h, faremos no IEE o lançamento do livro
“O Aprendiz da Lei do Amor”, de Paulo Meira. Como já divulgamos anteriormente,
os direitos outorais do livro foram doados ao Instituto Espírita pelo autor. Contamos
com a presença de todos e oportunamente divulgaremos mais detalhes através do
site e do facebook.
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Lúcia Andrade

Dr. Jorge Andrea dos Santos e “As forças sexuais da alma”
Considera-se no Movimento Espírita
que ninguém melhor que ele aborda
o complexo tema que trata dos
alicerces do inconsciente. “Admiro o
cientista, respeito o orador e leio com
sofreguidão os seus artigos”, disse
sobre ele Divaldo, seu conterrâneo
e amigo de décadas.

Queridos leitores, o tema central
dessa edição é sobre “Medicina e
Espiritismo”. Foi-me solicitado o artigo
sobre um personagem da área médica
ligada ao Espiritismo.

Após pesquisas, resolvi colocar em
foco o trabalho do médico psiquiatra,
escritor, e pesquisador científico,
espirita, Dr. Jorge Andrea dos Santos.
- Já leram algo sobre ele?
- Não? Então vejam a sua importância
na área de estudos comportamentais.

Imagem Google

Jorge Andréa dos Santos (Salvador,
Bah i a , 1 0 d e a g o s t o d e 1 9 1 6 )
é
pesquisador e conferencista
espírita. Presidente de Honra do
ICEB - Instituto de Cultura Espírita do
Brasil, é considerado uma das mais
importantes figuras do Movimento
Espírita no Brasil.

Recebeu em 2009, ano em que
comp l e t o u 9 3 a n o s d e i d a d e,
homenagens de espíritas nacionais e
internacionais, no Rio de Janeiro.

Filho de Mário Andréa dos Santos, que
foi professor de Medicina em Salvador,
e de Estelita Andréa.

• Visão Espírita nas Distonias Mentais
• Busca do Campo Espiritual pela Ciência
• S egredos do Espírito (Zonas do
Inconsciente)
• Nos Alicerces do Inconsciente
• Impulsos Criativos da Evolução
• Forças Sexuais da Alma
• Psicologia Espírita
• Pelos Insondáveis Caminhos da Vida

Durante a sua militância espírita, por mais
de meio século cruzou o país de Norte a
Sul, fazendo palestras na sua divulgação
como ciência, aliada ao espiritismo.
É casado com a assistente social
Gilda, com quem teve oito filhos.

É autor de quase três dezenas de
livros sobre os aspectos científicos da
Doutrina Espírita, entre os quais:

Um dos seus livros mais comentados
“Forças sexuais da Alma”, trata do
interesse científico voltado para os
arcanos do psiquismo. Abordam-se
temas como: a psique consciente
e i n c o n s c i e n t e ; p e r i s p í r i t o;
glândulas e hormônios sexuais;
pílula anticoncepcional; controle
da natalidade; homossexualismo;
maternidade.
Ressalta-se o papel da glândula pineal
como a glândula da vida psíquica,
que ilumina toda cadeia orgânica,
orientando as glândulas de secreção
interna através das estruturas
da hipófise. Adverte-se sobre a
necessidade da utilização responsável
da função sexual para o avanço no
caminho positivo da evolução.
A energia sexual em todas as suas
posições
de
desenvolvimento
representará sempre um combustível
fabuloso de que o homem poderá

utilizar-se no caminho da perfeição
e do amor integral.
Em seu recente livro - Energias
Espirituais nos Campos da Biologia
- de cujos direitos o Autor abriu-mão
inteiramente em benefício da ASCE
(Associação de Solidariedade à Criança
Excepcional), faz uma síntese de vários
temas em foco na atualidade.
No 5.o capítulo por exemplo, seguese a ordem dos temas, todos eles
sugestivos: “Energias Espirituais” “O Esquecimento das vidas pregressas”
- “Inconsciente e Espiritualismo” “Espiritualismo e Sexo” - “Neuroses:
um dos mecanismos da alma” “Ansiedade e complexo” - “Transtornos
da personalidade” - “Controle
da natalidade” .
Não
q u e ro
terminar
estas
considerações sem recomendar uma
leitura muita atenta do capítulo que
trata de “Célula nervosa e imortalidade”
( p á g . 6 0 ) . E s p e ro q u e o u t ro s ,
c om
autoridade
intelectual,
digam do livro do Dr. Jorge
Andréa o que deve ser dito.
Fonte: Wikipédia e Revista
de Espiritismo – junho de 1971.

Internacional

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Claudia Bronzoni e Susana Wojcik da equipe de Evangelização do IEE

A orientação Espírita para a Criança e o jovem diante da enfermidade

Conforme aprendemos nos estudos da
Doutrina Espírita, as doenças podem
ser oriundas de fatores hereditários ou
congênitos, ou ainda se apresentarem
como doenças ocasionais. As doenças
hereditárias ou congênitas são
frutos do nosso passado e, quando
reencarnamos, escolhemos em nossa
trajetória passar por tais doenças como
fator de prova (para acelerar nosso
trabalho de crescimento espiritual) ou
expiação (para repararmos nossos atos
menos felizes do passado).
As doenças ocasionais estão
relacionadas ao estágio evolutivo do
planeta onde vivemos, e são resultantes
de nossa invigilância, momento em
que abrimos uma brecha psíquica ou
orgânica para a instalação destes males.
Em nossa Casa Espírita, temos o trabalho
de Evangelização Infanto-Juvenil, no qual
recebemos em média 25 crianças e jovens
aos sábados de manhã, que trazem,

por sua vez, demandas de assistência
espiritual, emocional, e/ou física.

Sendo suas enfermidades de origem
hereditária / congênita ou ocasional, a
abordagem dos Evangelizadores a estas
necessidades está estruturada em três
pilares: o Esclarecimento, o Passe e a
Amorterapia.
Esclarecemos às crianças e jovens,
utilizando atividades de acordo com sua
faixa-etária, que as doenças nada mais
são do que o resultado da Lei de Causa
e Efeito. Colhemos o que plantamos.
Portanto, trazemos hoje em nosso
corpo o resultado dos maus cuidados
e abusos do passado, ou de escolhas
por situações com limitações no corpo
físico que nos permitem acelerar
nossa evolução espiritual. Ao sermos
invigilantes, não cuidando de nossas
emoções, permitindo-nos sentir raiva,
mágoa, rancor, inveja, etc., estamos
abrindo espaço para que as doenças se

instalem, uma vez que os sentimentos
do Espírito ficam registrados no corpo
espiritual ou Perispírito.

Os Evangelizandos recebem ao final de
cada aula, o Passe Espírita, entendendo
que através deste ato, a espiritualidade
está depositando em cada coração
e em cada corpo físico, o remedinho
necessário para o seu bem-estar. O
recebimento do passe fica em caráter
opcional aos pequenos e adolescentes,
mas eles sempre desejam recebê-lo,
pois é inevitável a sensação prazerosa
que recebem de forma invisível da
Espiritualidade amiga.
Por fim, o pilar maior e mais importante,
qu e re g e t o d o o t r a b a l h o d e
Evangelização, é o Amor. Aquele Amor
que Jesus nos ensinou e vivenciou, que
é começo, o meio e o fim, e que cura
todos os males. O que o espírito protetor
Joanna de Ângelis tão sabiamente
chamou de Amorterapia:

“O ser humano vive em função do
amor ou desorganiza-se em razão da
sua carência. Amorterapia, portanto,
é o processo mediante o qual se pode
contribuir conscientemente em favor de
uma sociedade mais saudável, logo,
mais justa e nobre. Essa terapia decorre
do auto amor, quando o ser se enriquece
de estima por si mesmo, descobrindo o
seu lugar de importância sob o sol da
vida e, esplendente de alegria reparte
com as demais pessoas o sentimento
que o assinala, ampliando-o de maneira
vigorosa em benefício das demais
criaturas. Ao descobrir-se a potência da
energia do amor, faz-se possível canalizála terapeuticamente em benefício próprio
ou do próximo.”
Evangelização Infanto-Juvenil do IEE.
Traga seu filho, parente ou amigo, na
faixa dos 3 aos 18 anos, para conhecer
nosso trabalho. Aulas semanais aos
sábados, das 10h00 às 11h15.

Jornal IEE
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Cecília Vasconcellos Bello

Medicina e Espiritualidade
espírito e em energia. Sem fazê-lo,
estaria comentando apenas sobre as
consequências e não as causas.

É comum na cultura ocidental vivermos,
quase sempre, procurando combater
a doença, haja vista o número de
remédios, farmácias, hospitais
equipados com alta tecnologia para
diagnóstico e tratamento, UTIs moveis,
médicos de inúmeras especialidades,
planos de saúde, etc. existentes no
mercado, que buscamos no sentido de
nos libertarmos de nossos males e, no
entanto continuamos doentes e mais
ansiosos por nos vermos livres das
doenças, num círculo vicioso.

Mas o que é a boa saúde?
A boa saúde é definida como um estado
de ausência de sintomas. Esta é a
meta da medicina tradicional – levar o
paciente a um estado de ausência de
sintomas ou a um estado no qual não
existam problemas identificáveis. No
entanto, existe grande diferença entre
ausência de sintomas e bem estar. Nós
definiríamos bem-estar como um estado
no qual o ser humano opera num nível
ótimo de integração entre os elementos
do corpo, da mente e do espirito. O
indivíduo que goza de bem estar é
aquele que, além de ser feliz, saudável
e completo também vê proposito e
significado em sua vida. Na definição de
saúde e bem estar, está implícita uma
mudança de consciência que contribui
para o aprendizado de novas ideias.

E doença?
Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS) a doença é o resultado de
forças exteriores, sejam biológicas como
vírus, bactérias, fungos ou químicas,
como poluentes, aditivos alimentares,
pesticidas, etc.
A OMS dá ainda, a definição de doença
emocional identificando-a como a
pressão psicológica e social externa,
que gera estresse e adoece a mente.
Além das influencias citadas pode-se
ainda considerar a alimentação (no que
diz respeito à qualidade do alimento
ingerido ou à quantidade do mesmo) e a
falta de atividade física como fatores que
predispõem a doença.
Na definição de doença anterior não

Imagem Google

são citadas as influências imateriais ou
energéticas reconhecidas (vibrações
eletromagnéticas emitidas por aparelhos
como celulares, televisão e microondas;
radiações ultravioletas que são emitidas
pelo sol) e as não reconhecidas
(pensamentos negativos emitidos por
outras pessoas, influência espiritual por
parte de espíritos desencarnados, etc.)
pela comunidade científica como fatores
que possam diretamente desencadear
alguma doença.
Assim, para se manter em estado de
saúde, o ser humano precisa vencer as
influências desarmônicas com as quais
se defronta a cada dia.
Joanna de Angelis através de
Divaldo Pereira Franco afirma no livro
Autodescobrimento o seguinte: “O
ser humano é um conjunto harmônico
de energias, constituído de espírito e
matéria, mente e períspirito, emoção
e corpo físico, que interagem em fluxo
continuo, uns sobre os outros. Qualquer
ocorrência em um deles reflete no seu
correspondente, gerando, quando for
uma ação perturbadora, distúrbios, que
se transformam em doenças, e que, para
serem retificados, exigem renovação e
reequilíbrio do fulcro onde se originaram”.
Assim, para falar de saúde física ou
mental, é preciso falar em saúde do

Em 1938, quando Emmanuel dita
a Francisco Candido Xavier o livro
“Emmanuel”, ele traz a seguinte
informação a respeito da energia: “Ainda
agora, os cientistas, investigando a
natureza da radioatividade em todos
os corpos da matéria viva, perguntam
ansiosos qual a fonte permanente e
inesgotável onde os corpos absorvem,
incessante e automaticamente, os
elementos necessários a essa perene
e inextinguível irradiação. No que se
refere as ondas eletrônicas ou aos
elementos radioativos da matéria em si
mesma, essa fonte reside, sem dúvida,
na energia solar, que vitaliza todo o
organismo planetário. O orbe terrestre
é um grande magneto, governado pelas
forças positivas do Sol. Toda matéria
tangível representa uma condensação
de energia dessas forças sobre o
planeta e essa condensação se verifica
debaixo da influência organizadora
do princípio espiritual, preexistindo
a todas as combinações químicas e
moleculares. É a alma das coisas e dos
seres o elemento que influi no problema
das formas, segundo a posição evolutiva
de cada unidade individual”.
O Dr. Ben Johnson, médico americano,
faz a seguinte referência no livro O
Segredo de Rhonda Byrne: “Tudo é
energia, e permita-me ajudar você
um pouco a entender isso: existem o
universo, nossa galáxia, nosso planeta,
e depois os indivíduos, e ai dentro
desse corpo existem os sistemas de
órgãos, depois as células, depois
as moléculas e depois os átomos. E
depois existe a energia. Logo, são
muitos os níveis em que pensar, mas
tudo no universo e energia”.
Assim, quando dizemos que tudo
no Universo é energia, estamos nos
referindo desde os objetos materiais
que os sentidos identificam até aquilo
que não se consegue perceber com os
sentidos físicos como os pensamentos,
sentimentos, o espírito.
A humanidade vive num estado de

perpetua evolução porque a consciência
humana está constantemente crescendo
e evoluindo. Nos dias de hoje, as
pessoas estão modificando lentamente
seus pontos de vista e estilo de vida
num sentido que reflete uma maior
consciência das inter-relações entre a
mente e o corpo, tanto na saúde como
na doença. O modo como vivemos
e o ambiente que criamos para nós
mesmos, produz efeitos psicológicos,
biológicos e energéticos sutis sobre
nós e sobre as outras pessoas que
vivem no nosso ambiente. A questão
da responsabilidade pessoal ultrapassa
o âmbito do self e alcança os limites
do nosso planeta. Nossas decisões
pessoais e padrões de expressão
espiritual estão começando a ser um
impacto crescente sobre a comunidade
global em que vivemos.
Quando as pessoas mudam, toda a
consciência planetária também evolui.
O que acontece nos níveis inferiores
reflete-se nos superiores. Os padrões de
evolução das pessoas humanas podem
acabar produzindo grandes mudanças
no macrocosmo global. À medida que
um número cada mais maior de seres
humanos começa a se dar conta de
sua natureza verdadeiramente divina
e a crescer espiritualmente, através da
compreensão interior de suas doenças
e bloqueios energéticos, começará
também a haver maior aceitação da
ideia de que todas as pessoas estão
sutilmente ligadas umas às outras e ao
mundo em que vivem.
À medida que a consciência iluminada
deste pequeno segmento da
humanidade se desenvolve, os reflexos
desse desenvolvimento se farão sentir
sobre as mentes do todo planetário
maior. A maré montante de maior
consciência espiritual começará a
afetar um grande número de pessoas
através de uma espécie de efeito de
ressonância cósmica. Teremos chegado
à Nova Era quando o número de mentes
transformadas tiver sido suficiente para
atingir o limiar crítico necessário para
impulsionar toda a consciência global
para um novo nível de cura e percepção.

psicologia e espiritismo
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Irene Wenzel Gaviolle

Auto amor e oração... caminhos para vencer a depressão

A depressão não é uma doença nova,
ela está na história da humanidade
desde que o homem começa
a desenvolver a razão, a emoção
e os afetos. Entra na Psicologia e na
Psiquiatria com o termo “deprimere”
que significa apertar firmemente
para baixo, ou seja, puxar a energia
da pessoa para baixo, tirando dela
a vontade de viver. A percepção
do ser fica alterada, a vida perde
o seu colorido.
Mas, é preciso entender que há fatores
endógenos (de dentro) e exógenos (de
fora) que caracterizam a presença da
depressão. Necessário se faz uma
verificação médica para constatar se
há falta de hormônios específicos que
possam estar interferindo, havendo
muitas vezes a necessidade de uma
intervenção medicamentosa.
Fatores externos tais como: perda de
emprego, separação, lutos e perdas
significativas e culpas que não foram
bem elaboradas, abrem espaço para
a solidão e consequentemente, após
algum tempo podem levar à depressão.
Importante é percebermos que, inde-

não foi solucionada”. Importante é que
o depressivo se pergunte o que está
deixando de realizar no seu íntimo
e que comece a agir no sentido do seu
autodescobrimento. É um convite para
uma revisão geral da sua vida.
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A depressão é também um toque de
alarme, um pedido de socorro, pois
também com ela cria-se a oportunidade
de se descobrir o que está se passando
no íntimo da pessoa e que está sendo
insuportável para o seu psiquismo.

pendente de contarmos com os fatores
químicos ou situações mais infelizes
da vida, nós somos os responsáveis
por tudo que nos acontece. Não
é a medicação que vai fazer com que
nos tornemos pessoas melhores, mas
a medicação vai somente fazer com
que nos sintamos melhores.

É preciso força e coragem para estes
enfrentamentos, como nos alerta Joana
de Ângelis: “Terapia profilática eficaz,
imediata, propiciadora de segurança
e de bem-estar é a ação que torna
o indivíduo identificado com os seus
sentimentos, que deve exteriorizar com
frequência e naturalidade em relação
a todos aqueles que constituem o clã
ou fazem parte da sua afetividade”.

Joana de Ângelis no livro Triunfo Pessoal
diz: “Na raiz psicológica do transtorno
depressivo ou de comportamento
afetivo, encontra-se uma insatisfação
do ser em relação a si mesmo, que

Não desperdicemos a oportunidade
de expressar nossos sentimentos junto
aos nossos familiares, amigos, de dizer a
eles o quanto são amados e importantes,
nas relações da nossa vida, ou seja,

o depressivo precisa se aproximar
da família, não viver na solidão. O
convívio com outras pessoas, fazer um
trabalho de caridade, propiciando uma
troca afetiva, vai fazer com que ele se
sinta mais amado, querido e assim, sua
autoestima tende a crescer.
Outra profilaxia muito importante
é o Auto amor. Amar quem você
é desenvolver o autoconhecimento,
para saber quem nós somos, e assim
podermos verificar na nossa alma onde
estão os pontos de estrangulamento.
Mergulhar no fundo da piscina, e buscar
limpá-la para irmos além das culpas,
mágoas, raivas, medos e descobrir que
somos feitos de material divino. Temos
uma dimensão luminosa por natureza,
somos filhos de Deus e podemos tomar
ciência de nossas capacidades.
Concluindo, nos alerta Joana
de Ângelis: “O hábito da boa leitura,
da oração, dos atos de beneficência
e de amor, do relacionamento
fraternal e da conversação edificante
constituem importantes meios para
se obter uma existência saudável
e feliz vencendo a depressão”.

MATÉRIA ESPECIAL
Marcelo Saad

Associação Médico-Espírita – Um ideal vencendo fronteiras
de Menezes e Batuíra, por um grupo de
médicos que já se reunia periodicamente.
Uma figura fundamental nesta história é
a Dra. Marlene Nobre, que conduziu a
fundação da AME-SP e continua sendo
um pilar desta instituição.

A Associação Médico-Espírita de São
Paulo (AME-SP) é uma organização que
tem por finalidade o estudo da relação,
integração e aplicação da interface
entre a Medicina e a Doutrina Espírita,
procurando fundamentá-las através de
pesquisas científicas. A criação desta
instituição deu-se em 30 de março de
1968, sob as bênçãos do Dr. Bezerra

A atividade desta entidade foi inspirando,
ao longo dos anos, a criação de outras
AMEs regionais pelo Brasil. Em 1995,
foi criada a Associação Médico-Espírita
do Brasil com o intuito de agregar
todas as AMEs existentes então. Mais
recentemente, este ideal tem vencido
fronteiras internacionais. A Associação
Médico-Espírita Internacional foi fundada
a 4 de junho de 1999, em São Paulo.
Desde então, tem realizado inúmeros
eventos e estimulado a fundação de
outras instituições com os mesmos
interesses, em vários países das
Américas e da Europa.

A difusão do ideal médico-espírita se
faz através de simpósios, congressos,
vídeos, boletins e outros meios de
comunicação. A AME-SP já está
presente no Facebook, Twitter e
Google+. Atualmente, a AME-SP conta
com um departamento de pesquisas
com publicações em revistas nacionais e
internacionais de impacto. Participamos
em eventos científicos de especialidades
médicas, e trabalhamos na integração da
espiritualidade no currículo universitário.
A atuação da AME-SP se dá pelos
Departamentos de Pesquisa, Ensino,
Assistência e Acadêmico, e pelos
Núcleos de Envelhecimento, Saúde
Mental, Espiritualidade na Prática Clínica
e, recentemente, os núcleos Veterinário,
Multiprofissional e Reabilitação. Desde
1980, a AME tem abraçado também
outras classes de profissionais da

Área da Saúde ou de pesquisas afins.
O principal evento nacional é o Congresso
da Associação Médico-Espírita do Brasil,
um encontro científico a cada dois anos.
Há muito a ser pesquisado e desenvolvido na interface entre a Medicina
e Espiritualidade, bem como na
propagação científica das práticas
terapêuticas do Espiritismo, fundamentando, descrevendo, avaliando
a sua eficácia e segurança em diversas
situações clínicas. O estudo da mediunidade, da sobrevivência da alma,
da comunicabilidade entre espíritos,
e da reencarnação são temas da
nossa abrangência. Faz parte de seus
objetivos contribuir para a mudança do
paradigma materialista atual para uma
Medicina mais humanizada, integrando a
espiritualidade na prática clínica.
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Roselena P. Maciel

A doença grave quando atinge um
membro da família, deixa todo mundo
meio revoltado com o destino, muitas
vezes trás junto a depressão, o mau
humor, a desunião. Lamenta-se pela
sorte daquele que sofre, principalmente
se é uma criança, um jovem, um pai
de família, uma pessoa caridosa.
Costuma-se dizer que o infortúnio,
a doença só atinge os bons, os sem
pecados, é lamentável que
Deus
Imagem Google
permita uma injustiça dessas.

A doença na família espírita

A família espírita entende que a enfermidade
é necessária, embora
nos cause aflição ver o
sofrimento do familiar,
também nos reconforta saber que esse sofrimento não é para sempre
e que, para avançarmos na
senda do progresso moral
e espiritual, é necessário
que transformemos nossos infortúnios pessoais
em aprendizado de amor,
de coragem e de fé.

Mas e na família espírita, como se
comportam os familiares diante da
enfermidade de um ser amado? Será
que é fácil lidar com a doença?
Nada disso, um familiar doente é sempre
motivo de preocupação, de apreensão,
pois sabemos que sofre e gostaríamos
que fosse diferente, que se possível
fosse poupado do sofrimento.
Mas ao mesmo tempo em que sentimos
tudo isso, acreditamos na Justiça
Divina, sabemos que a enfermidade, o

sofrimento, muitas vezes é uma forma
de resgate do nosso passado faltoso,
outras vezes, porém, é uma forma de
nos purificarmos, de nos prepararmos
para a vida futura. Uma forma de
burilarmos nosso espírito, ainda muito
preso às convenções mundanas.

Os males que hora nos
abatem na experiência
terrena, estão de alguma
forma vinculados com a transformação
moral que sofremos nessa longa marcha,
na qual se processa nossa evolução.
Não obstante de todo o conjunto
de tormentos que os padecimentos
corporais nos impõem, não podemos
esquecer o caráter redentor que orla

o desequilíbrio orgânico, tanto quanto
o transtorno psíquico.
“O homem não deve esquecerse jamais de que está num mundo
inferior, onde só é retido pelas suas
imperfeições. A cada vicissitude, deve
lembrar que, se estivesse num mundo
mais avançado, não teria de sofrê-la,
e que dele depende não voltar a esse
mundo, desde que trabalhe para se
melhorar” (ESE – Cap. V, item 7).
“Pela prece, o homem atrai o concurso
dos bons Espíritos, que o vêm
sustentar nas suas boas resoluções
e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele
adquire assim a força moral necessária
para vencer as dificuldades e voltar ao
caminho reto, quando dele se afastou;
e assim também pode desviar de si os
males que atrairia pelas suas próprias
faltas.” (ESE – Cap. XXVII – Item 11).
Sabemos que nos momentos
difíceis, a união da família e a prece
são indispensáveis para que haja
o fortalecimento de todos.

crônica espírita
Luiz Carlos C. M. de Barros

Conversando sobre medicina e espiritismo
e que ficam registradas no Perispírito,
reaparecem no Corpo Físico como
enfermidades e moléstias, ensejando
um aprendizado e reparação dos atos
inadequados praticados, além da
busca pela renovação da alma.

Dias atrás, fui questionado por uma
senhora, executiva de uma grande
empresa, queixando-se de uma
doença da qual era portadora, e
não entendia muito bem o porquê
de seu sofrimento, já que sempre
teve seu coração aberto aos mais
carentes. Tentei explicar a ela o que
abaixo transcrevo.
Quando encarnado, o ser humano
constitui-se de três partes essenciais:
Corpo físico, que é o componente
material; Espírito, constituído de uma
substância que difere de tudo quanto
conhecemos com o nome matéria
e escapa inteiramente ao alcance
de nossos sentidos; e o Perispírito,
envoltório fluídico de que se serve
o Espírito em suas manifestações
extrafísicas, sendo constituído por
condensação do fluido cósmico em
torno de um foco inteligente.
Sabemos que a renovação celular
é uma constante em todos os seres
vivos, e é graças à ação diretriz do
Espírito, através de seu Perispírito,
que ele não só orienta a formação do

Imagem Google

ser, como sustenta a sua forma, até
que ocorra a desencarnação.
Ao formar seu Corpo Físico, o Espírito
produz características tais que vão
refletir as necessidades pelas quais
deverá passar em sua existência
como encarnado, em geral, como
resultantes de um planejamento
reencarnatório, resultado da aplicação
da Lei do Livre Arbítrio, concordante
com a justiça, bondade e misericórdia
divinas. Qualidades, defeitos, faltas,
abusos, vícios de existências passadas

Dessa forma, o organismo humano
reflete o estado do Espírito. Muitas
doenças físicas não passam de
distúrbios do Perispírito, transpostos
para a carne, provocando uma
desarmonia do todo, e buscando
promover o tratamento das
imperfeições do Espírito em si.
André Luiz nos relata que “é preciso
considerar que o corpo espiritual não
é o reflexo do corpo físico, porque
na realidade, é o corpo físico que o
reflete, tanto quanto ele próprio, o
corpo espiritual retrata em si, o corpo
mental, que lhe preside a formação”.
Essa desarmonia é caracterizada pelo
fornecimento anormal de energias
dos Centros de Forças, localizados
no Perispírito, aos Plexos, localizados
no Corpo Físico, produzindo o que

é identificado como o surgimento de
doenças de maior ou menor gravidade.
Nossas doenças representam, pois,
um reflexo dos nossos estados
internos de intranquilidade emocional
ou de desarmonia, refletindo uma
inadequação do nosso sistema
energético. Não são os vírus e bactérias
que provocam as nossas doenças; elas
surgem e se alimentam das células
afetadas pela desarmonia instalada.
A participação em trabalhos de
fluidoterapia, que se caracteriza por uma
transmissão de energias renovadoras,
auxilia na busca do restabelecimento
da harmonia do padrão energético.
Mas é importante lembrar que o
paciente é o principal responsável pelo
seu reequilíbrio, tendo fé e buscando
o aprimoramento de sua alma.
A Medicina já vem aos poucos
considerando o conceito de que
os seres humanos são verdadeiros
sistemas dinâmicos de energia, e
o tratamento das doenças estará
combinando o conhecimento científico
com o espiritual.

A História do IEE
mediúnica por meio de uma boa base
teórica. Terminamos o primeiro ano com
140 alunos.

IEE – 65 ANOS DE TRABALHO
E Os anos 80...

Em 1987 o plano cruzado congela as
mensalidades mas não os reajustes
salariais.
Tínhamos
112
alunos
e 36 bolsistas. Equação difícil. Muito
complicado de fechar as contas com
essa contingência. Nossas dificuldades
financeiras continuavam.

Começamos 1980 com uma nova
comissão de obras, da qual fazia parte
Nelson Firmino da Silva, palestrante do
IEE até os dias de hoje e mais quatro
membros que seguiriam juntos até a
conclusão do prédio.
Já nessa fase, com as obras bastante
avançadas, nossas instalações eram
comumente requisitadas para a realização
de eventos e apresentações artísticas.
Tínhamos ainda, desde 1979, firmado
um acordo com a USE que utilizava parte
das instalações como sede, sem nenhum
prejuízo ao nosso funcionamento.
Nossa licença para suspensão dos
cursos estava vencendo e tornava-se
necessário uma prorrogação do prazo.
Numa primeira tentativa a prorrogação
foi negada, mas por sugestão da
professora Ilza Moreira, um recurso
foi interposto junto a Secretaria da
Educação solicitando autorização para o
funcionamento da escola em 1982.
Muitos queriam o reinício rápido das
aulas com o prédio ainda em construção.
A necessidade do “Habite-se” refreou
um pouco os ânimos sem desestimulálos pois continuavam trabalhando
intensamente nos estudos sobre a
filosofia didática pedagógica espírita a
ser adotada pelo instituto.
Em outubro de 1980 foi realizado em nossa
sede a 1ª. Confraternização de Professores
Espíritas, para a qual foi psicografada

programação

em 04 de outubro pela médium Martha
Galego Tomás, uma mensagem do espírito
de Pedro de Camargo.
O segundo pavimento foi concluído em
1981 e o prédio finalmente em 1982.
E em setembro deste mesmo ano
o instituto prorrogou o convênio com
a USE por mais 24 meses.
As instalações tinham 2.800m2 de área
construída, 16 salas de aula, 04 pavimentos,
salão, lanchonete, garagem, playground
e jardim num terreno de 2.100m2.
Com o prédio pronto ficou acertado que
as atividades escolares seriam reiniciadas
em 1983 com um projeto mais modesto
de classes de jardim e pré, avançando
assim a cada ano no currículo escolar. O
reinício se deu no dia 15 de março.
Em 1984 tínhamos autorização para
instalar a 1ª série e alcançamos a marca
de 38 alunos.
Dentro da área doutrinária, instalamos
o 1º. COEM (Curso de Orientação e
Educação Mediúnica), orientado por
Neide Gandolfi. A principal característica
desse curso era orientar a prática

Ainda em 1987, a USE consegue
comprar um imóvel para instalar sua
sede, deixando assim de utilizar nossas
dependências. Mais um golpe em
nossas finanças, já que o aluguel e as
despesas assumidas pela USE deixaram
de fazer parte de nossa receita.
Em paralelo as atividades espíritas
com reuniões doutrinárias, aconteciam
à noite no andar térreo em três salas que
não eram utilizadas pela escola.
Reuniões mediúnicas, de segunda
a sábado, em 11 sessões, com um
comparecimento de 04 a 20 confrades
por reunião. Na fluidoterapia realizada
as quintas-feiras, uma frequência maior.
Perto de 60 pessoas.
O departamento da mocidade ainda
não tinha muita relevância com somente
cinco jovens por reunião, encerrando
suas atividades em 1988.
Em 1988 Ary Lex assume a secretaria
educacional até março de 1989 quando
assume Heloísa Pires.
Fonte: Anais do Instituto Espírita de Educação
(1950-1982), por Eduardo Monteiro Carvalho,
60 anos de espiritismo no Estado de São
Paulo: Nossa Vivência, de Ary Lex

PALESTRAS E PASSES
DATA

07 Jul
14 Jul
21 Jul
28 Jul
04 Ago
11 Ago
18 Ago
25 Ago

A imortalidade da alma
O Perdão
Estudo Evangélico no Lar
Loucura e Suicídio
Relacionamentos Familiares
Pensamentos e Fluidos
Quem se elevar será rebaixado
Esforço Individual e auxílio dos espíritos

02 Jul
16 Jul
23 Jul
30 Jul
06 Ago
13 Ago
20 Ago
27 Ago

Espiritismo e saúde
Amar a si mesmo
A importância do corpo físico
Caridade: amor em ação
Homem e pai
Depressão e Alegria de Viver
Pais e filhos
O filho pródigo

03 Jul
10 Jul
17 Jul
24 Jul
31 Jul
07 Ago
14 Ago
21 Ago
28 Ago

Lei de Liberdade (conceitos e limites)
Deveres dos Pais e Filhos
Jesus e o Precursor
Idéias Inatas: tendências
Missão do Homem Inteligente na Terra
Imortalidade da Alma
O ser pensante
Educandário Familiar
Convite para a prática do Bem

05 Jul
12 Jul
19 Jul
26 Jul
02 Ago
09 Ago
16 Ago
23 Ago
30 Ago

A Prece
Educação pelo Trabalho
Aquele que se elevar será rebaixado
Caridade: Parábola do Bom Samaritano
Depressão e Alegria de Viver
A Paciência
Lei de Igualdade
Idéias Inatas: tendências
Não vim destruir a Lei

Comemoramos nosso aniversário de 65
anos na última semana do mês de maio e
foi um sucesso. Durante a semana de 26
a 31, tivemos palestrantes convidados
que contaram a seu modo um pouco
de nossa história. Quem esteve
conosco durante a semana pode ficar
conhecendo bem a instituição e também
quem são as pessoas que trabalham por
ela. No encerramento que aconteceu no

sábado, as crianças e jovens prestaram
sua homenagem à casa e encerramos
com bolo e parabéns. Agradecemos
a todos que estiveram conosco
e publicamos algumas fotos do evento.
Em junho, no dia 29, realizamos nossa
festa junina, com a participação ativa de
todos os alunos dos cursos.
Julho, mês de férias de todos os cursos.

Para quem quer iniciar seus estudos
doutrinários o IEE oferece mais uma
opção com uma turma que começa no
mês de agosto.
No dia 07 começa uma nova turma do
curso de Iniciação ao Espiritismo. Toda
quinta feira, a partir das 20h, tendo
como expositores Sílvia Coqueiro e José
Rodrigues Passarinho. Matrículas já
abertas em nossa recepção.

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

Sábado - 10 h

ATENDIMENTO FRATERNO
DATA

notícias do iee

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

HORA

2a.feira

19:30

4a.feira

13:00

5a.feira

19:30

OBJETIVO / TEMA

Visa esclarecer e orientar
a Luz da Doutrina Espírita,
qualquer pessoa que
procure a casa
CURSOS

ÁREA DOUTRINÁRIA

15h e 20h

4a.feira
5a.feira
Sáb.

15h e 20h

20h
20h
10:00

Iniciação ao Espiritismo
Educação Mediúnica I e II
Conhecendo e entendendo
o Evangelho I
Iniciação ao Espiritismo (novo)
Educação Espírita para
Infância e Juventude

ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
3a.feira

4a.feira
5a.feira
Sáb.

18:50

Inglês (Básico - Intermediário
Avançado e Conversação.)

19:30

Informática básica

14:30
18:30
19:30
14:30
14:30
19:30
10:00

Oficina de Leitura e Escrita
Informática básica
Espanhol
Oficina de Leitura e Escrita
Oficina de Leitura e Escrita.
Introdução à Internet
Informática básica

ÁREA Filantrópica
O palestrante André Gertsenchtein, no encerramento das festividades.

A homenagem prestada pelos alunos da evangelização

Detalhe do auditório na palestra do dia 26 de maio.

3a. e
5a.feira
4a.feira

14:30
14:30
15:00

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê
Curso p/ Gestantes
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Sonia Maria Oliveira

Sermão da Montanha

4ª BEM AVENTURANÇA:
“Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados”
Inicialmente temos que entender o que
é Justiça. É a virtude de dar a cada
um o que é seu; é julgar com a melhor
consciência; é o respeito aos Direitos
de cada um.

chegarão ao “Reino dos Céus ou seja
à Casa do Pai”, quando seu espírito se
tornar puro.
Em Mt 5, 20 disse Jesus: “Porque eu vos
digo que se a vossa justiça não exceder
a dos escribas e fariseus, de modo
nenhum entrareis no Reino dos Céus.”

E quando se trata de justiça, é muito
difícil se entender sobre o aspecto
espiritual. “O homem dificilmente
compreende as coisas espirituais. E
para compreendê-las é preciso que
se torne espiritual, deixando de lado
os estreitos horizontes que está
acostumado a fitar” (Caibar Schutel).
Geralmente nosso olhar quanto à
justiça, se volta para a justiça dos
homens. Como: diferenças de classe;
desequilíbrio
social;
distribuição
de renda, direito à educação e
assistência médica e muitos outros,
mas não entendemos o aspecto
espiritual da justiça, trazido por Jesus
nos seus ensinamentos.
Justiça é a faculdade de julgar, e a
justiça pregada por Jesus é de difícil
entendimento, porque é a justiça do
Espírito para com ele mesmo, dando
cumprimento às Leis Naturais; a justiça
divina é perfeita e não falha, ela é
sempre cumprida e muitas vezes essa
Lei é cumprida no choro, quer dizer, no
sofrimento. Quem se afasta da Lei, vai
sofrer as consequências e se for o Bom
sofrer, quer dizer, ter aceitação, não se
revoltar e entender que esse sofrimento
é para sua evolução, valeu o choro.
E o que é o Mal sofrer? É aquele que não
entende que Deus é Pai, e como Pai só
quer o bem de seus filhos e se sofremos
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é porque merecemos ou precisamos
aprender com isso. É a Lei de Ação e
Reação. Se fizer o bem receberá o bem,
se fizer o mal, o mal também receberá.
O homem para sua existência material
precisa de alimento e água e por isso
tem fome e sede, que são características
naturais e mecânicas, muitas vezes, nós
como homens encarnados sofremos
injustiças, incompreensões e vamos
aprender a duras penas que existe uma
outra justiça que não falha, é imparcial,
perfeita e justa e receberemos a
recompensa no Plano Espiritual.
O que falta a nós homens, entendermos
por que sofremos? Nos falta o
conhecimento da VERDADE. E o que
é a Verdade? São os ensinamentos e
o caminho ensinado por Jesus. E Ele
mesmo disse: “Conhecereis a verdade
e a Verdade vos libertará” e “Eu sou o
Caminho a Verdade e a Vida”. A Verdade
não nos leva a atitudes indiferentes, sem

sentimentos, inconsequentes e sim,
nos ensina a lutar, vencendo-nos a nós
mesmos contra nossas imperfeições,
defeitos. Nós é que administramos
nossa vida, a administração é livre e
cada um dará conta de si a Deus. E o
que tem de ficar claro é que a justiça
divina não falha e acontece no tempo
e na medida certa. Os sofrimentos,
as dificuldades são tropeços que
devemos galgar, quando entendermos
que são necessários para a evolução
de nosso espírito. A vigilância, a
oração, além dos conhecimentos dos
ensinos de Jesus, nos ajudarão a
passar por eles e ao mesmo tempo,
tirar proveito dessas dificuldades, para
nossa evolução espiritual.
“Porque serão Saciados”
Porque quem tem fome precisa saciar a
sua fome e quem tem fome de justiça é
porque já entendeu o que é a Verdade
e Jesus prometeu que esses serão
saciados. Como? Os saciados um dia

APOIO

O que faziam os escribas e fariseus, na
época de Jesus que Ele condenava? Eles
pregavam coisas para os outros, mas
eles mesmos não faziam; quando davam
esmolas faziam tocar as trombetas para
serem vistos; também quando oravam,
oravam em pé nas sinagogas ou nas
praças para serem vistos; gostavam dos
primeiros lugares e de serem chamados
de mestre. Era o orgulho e a vaidade
que pautavam suas vidas. Se a nossa
justiça não for diferente da dos escribas e
fariseus, não seremos saciados. Se não
praticarmos o Amor e a Caridade, nos
baseando nos mandamentos deixados
por Cristo: “Amai-vos uns aos outros;
fazei ao outro o que gostaríeis que fizesse
a vós”, a nossa justiça é falha.
Sabemos que todo trabalho produz
fadiga; toda luta causa dor; mas é da luta
e do trabalho que vem a Felicidade e a
Perfeição. “Vosso Pai sabe que tendes
necessidades de todas essas coisas,
buscai pois em primeiro lugar, o Reino
dos Céus e a sua justiça, e todas estas
coisas vos serão dadas por acréscimo”.
Muita Paz!
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