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A delicadeza de saber ouvir
LEIA TAMBÉM

Psicologia e Espiritismo
Reflexões sobre o egoísmo. A 
impaciência, a ansiedade, a 
vaidade e o egoísmo comandam 
nossas ações evidenciando 
desajustes e carências que 
enfrentamos numa sociedade 
onde o tempo é cada vez mais 
escasso.  Página 5.

 Infância e Juventude
O diálogo com a infância e a juventude. 
A comunicação com as crianças e 
os jovens se dá em níveis e formas 
diferentes, uma vez que em cada 
etapa da vida o ser humano tem uma 
capacidade peculiar de processar as 
informações. Página 3.

 Espaço Aberto 
A importância da palestra que 
antecede o passe. Predispondo 
as pessoas a receber novas 
informações que podem mudar 
a maneira de pensar e ver a vida, 
compreendendo os princípios do 
Espiritismo. Página 5.   

Atualidades
Sabe-se que o ser humano foi feito 
para viver em sociedade e que 
os sucessos desse convívio são 
fundamentais ao progresso de todos.   
Página 7.

Assunto em Família
Ouvir com paciência. Falar com 
brandura. Aconselhar construtiva-
mente. Escutar opiniões com humil-
dade. O Estresse e a agressividade 
no ambiente familiar.   Página 6. 

Matéria Doutrinária
Amar ao próximo como a ti mesmo. 
Qual é o maior mandamento da Lei 
de Deus? Será que, em Verdade, 
amamos a Deus? Quem é o próximo? 
Seria possível amá-lo como Jesus 
nos ama?     Página 8. 

Leia na página 4

Mas qual o segredo do Cristo? Porque ele consegue enxergar através daquilo  
que se apresenta e não se precipitar no julgamento ou na resposta?  

Quem ouve com o coração, ouve com delicadeza, ouve com compreensão –  
e se coloca em posição de acolher, até mesmo de auxiliar.

Crônica Espírita
Ainda que eu falasse as línguas 
dos homens e dos anjos... 
Palavras ditas e não ditas são 
manifestações de amor ao 
próximo e reflexo do amor a nós 
mesmos. O diálogo perfeito. 
Página 6.

Matéria Especial
Conversando com os Espíritos em 
uma reunião mediúnica. Se posso 
me colocar no lugar deles, sentindo-
me como igual, posso entender as 
dificuldades em que se encontram. 
Página 7.

A Doutrina em Destaque 
A crise de amor. “Há uma 
crise no mundo moderno, 
ressaltando como a de maior 
gravidade, geradora das 
demais, a crise de amor. A 
inversão de valores por uma 
sociedade momentaneamente 
consumista”. Página 3



No dia 23 de maio comemoramos mais um aniversário. 
O IEE completou 66 anos de trabalho dedicado à 
divulgação da doutrina e ao acolhimento. Mais de cem 
pessoas estiveram conosco na manhã de sábado, 
ouvindo as palestras proferidas por Sandra Della Pola 
e Rita Foelker, tomando um café e compartilhando 
nossa alegria. A todos que compareceram, nossos 
agradecimentos.

Nossa festa junina aconteceu no dia 21 de junho. Evento organizado pelos alunos 
dos cursos da área doutrinária, que contou também com a participação de nossos 
frequentadores. 

Em agosto terá início uma nova turma do Curso de Iniciação ao Espiritismo. As aulas 
acontecerão às quintas feiras a partir das 20h. Informações e inscrições em nossa 
recepção.

Também em agosto, a LCF (Associação Lar Criança Feliz) promoverá no dia 08 
(sábado), um chá bingo em suas novas instalações no Jardim Arpoador. O evento 
tem por finalidade arrecadar fundos para custear a apresentação das crianças e 
jovens atendidos no Centro de Juventude que acontecerá no Circulo Militar de São 
Paulo no dia 29 de agosto. Uma ótima oportunidade de conhecer de perto uma das 
instituições que IEE apoia. 

sugEsTão DE LEITurA

Examinemos a nós mesmos
O dever do espírita-cristão é tornar-se progressivamente melhor. 
Útil, assim, verificar, de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a 
nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante três anos 
sucessivos permanece estacionário. Testa a paciência própria: - Estás mais 
calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica: 
- Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades 
que te competem no templo doutrinário: - Colaboras com mais euforia na 
seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos: - Trazes 
o Evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício: 
- Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? 
Pesquisa o próprio desapego: - Andas um pouco mais livre do anseio de 
influência e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes 
“nós”, “nosso” e “nossa” e menos os determinativos “eu”, “meu” e “minha”? 

Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente 
por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos 
ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? 
Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais 
profundamente a Doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? 
Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais 
abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada 
consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços 
mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração: - 
Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente, nestes três últimos anos? Tudo 
caminha! Tudo evolui! Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo! 

Sopesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que 
te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não 
te iludas! Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um 
passo rumo à Vida Espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. 
Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde 
e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, 
enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar 
diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado 
de cá, muita vez, já será mais difícil...
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Agosto - ANDRÉ LUIz: O Repórter da Espiritualidade: Obras de Andr é Luiz  
com 30% de desconto. 
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A Essência da comunicação 

Jesus orienta sobre a essência da comunicação em Mateus, 
capítulo 12, versículos 34 e 35: “Pois do que há em abundância 
no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas 
do bom tesouro de seu coração e o homem mau, do mau 
tesouro, tira coisas más”. Ao dizer que falamos pela boca do 
que há em nosso coração, o Mestre reporta-se à ideia de 
que a comunicação interpessoal será sempre resultado dos 
tesouros que nos esforçamos por conquistar. Este trabalho 
apresenta método para desenvolver a excelência em 
comunicação interpessoal, a partir de exercícios dos valores 
cristãos da verdade, do amor e da compaixão. 

Autor: Alírio de Cerqueira Filho

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
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INFÂNCIA E JuVENTuDE

Cristiany Dalazuana pela equipe de Educação Espírita da Infância e Juventude do IEE
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A crise de amor.   

A prática do diálogo com a infância e a juventude.

Susana Wojcik

3Jul/Ago 2015

Quando fui convidada a escrever este 
artigo o tema proposto foi “A Crise do 
Amor” e como ela reflete no diálogo. 
Primeiramente, convido-os ao exercício 
de entendermos juntos ao que se refere 
Joanna de Ângelis quando diz: 

“Há uma crise no mundo moderno, 
ressaltando como a de maior 
gravidade, geradora das demais, a 
crise de amor. A inversão de valores 
por uma sociedade momentaneamente 
consumista e utilitarista responde pelo 
imediatismo do prazer, em detrimento 
das aspirações mais nobres, mediatas e 
duradouras. Na volúpia a que o homem 
se entrega às paixões dissolventes, usa 
os demais sem amor, como objetos 
para a satisfação pessoal, quando 
poderia vivê-los, na ternura, em largos 
intercâmbios de afetividade.”

Em seus mais de 15 livros publicados 
e agrupados em uma séria psicológica, 
Joanna nos esclarece que o amor pode 
ser observado em três aspectos: físico, 
mental e espiritual. 

O amor físico está relacionado ao 
instinto humano e a busca incessante 
pelo prazer, pelo sensual, por atender 
aos desejos. Há ansiedade e aflição em 
projetar no outro, no objeto deste amor, 
uma afetividade vazia e emoções que 
estão longe de serem embasadas em 
sentimentos profundos e duradouros. 
Há crise nas relações quando este 
outro, objeto do amor projetado, por 
sua vez tem um vazio existencial e não 
se encontra nele a resposta esperada. 
Existe aqui a transferência para o outro de 
uma ação que deveria estar embasada 
em auto-amor e auto-realização.   

Na fase do amor mental existe  
alguma evolução, já que os desejos 

las, conseguiremos subir o próximo 
degrau desta escadaria evolutiva das 
fases do amor. 

O corpo, como espelho somatizador 
das emoções, recebe saúde ou 
enfermidade decorrente do amor ou da 
sua falta. O amor em fase física aciona 
prazer, porém não duradouro e não 
agregador. Já em fase espiritual, aciona 
no corpo reações de paz, plenitude, 
refazimento das células, e bem-estar. O 
amor em sua terceira fase é capaz de 
modelar no corpo um escudo protetor 
contra doenças e mal-estar, por ser ele 
uma energia vibrante que transmite paz 
e elevação do padrão vibratório em que 
nos encontramos.  

Tendo refletido sobre o tema, convido-
os ao exercício final de praticarmos 
em nosso dia-a-dia, conosco mesmos 
e com o nosso próximo, um diálogo 
saudável embasado neste amor pleno, 
que brilha como o Sol e nos preenche 
de luz a cada dia. 

Bibliografia: Joanna de Ângelis, Otimismo. 

O diálogo é de suma importância 
na educação. É através dele que 
conhecemos a natureza e as 
necessidades do educando e seremos 
capazes de contribuir para o seu 
progresso espiritual, moral e intelectual. 

Evidentemente, a comunicação com 
as crianças e os jovens se dá em níveis 
e formas diferentes, uma vez que em 
cada etapa da vida o ser humano tem 
uma capacidade peculiar de processar 
as informações, de se expressar  
e perceber o mundo à sua volta. 

Conforme a doutrina espírita nos explica, 
na infância, a verdadeira personalidade 
do espírito está adormecida, sendo 
este um período de adaptação à nova 
vida, no qual a criança estará receptiva 
aos estímulos de uma nova educação, 
absorvendo quase que instantaneamente 
tudo o que lhe é transmitido. 

Este é o momento crucial para a ação 
educativa e moralizante do espírito, que 
servirá de base para o seu progresso 
nesta nova reencarnação. Por se tratar 
de uma fase delicada, na qual a criança 
necessita de muito apoio e proteção, ela 

é predominantemente sentimentos e se 
comunica com o meio principalmente 
pela afetividade. Assim, o diálogo deve 
ser amoroso, paciente e atencioso, 
firme quando necessário, porém nunca 
agressivo; sempre visando corrigir 
as más tendências e cultivar as boas 
qualidades que o educando possui.
Quando pensamos em estabelecer 
um diálogo com os adolescentes, 
precisamos considerar uma realidade 
totalmente diferente, de espíritos que 
estão confrontando todo o conteúdo 
moral absorvido na infância, com a 
bagagem espiritual trazida de existências 
pretéritas. Por se tratar de uma fase 
de questionamentos e auto-afirmação, 
carregada de dúvidas e conflitos, se fará 
necessário um diálogo franco, baseado 
no bom senso e na compreensão. Aqui a 
amorosidade continuará presente, atuando 
através do interesse genuíno de promover 

o progresso espiritual do educando, acima 
de qualquer interesse pessoal.
Independente da faixa etária, é 
importante lembrar que ambos são 
espíritos antigos, possuidores de 
um histórico espiritual adquirido em 
vidas anteriores, e que estão nesta 
vida em busca de oportunidades de 
aprendizado e reconstrução de juízo 
e valores. Para que o educador possa 
ajudá-lo eficazmente nessa empreitada, 
saber ouvir é tão importante quanto 
saber falar. Isto porque a escuta nos 
dá a real condição emocional e moral 
do espírito a ser orientado e a fala, por 
sua vez, é um dom poderoso, capaz 
de confortar, iluminar e conduzir pelo 
verdadeiro caminho.
Assim, utilizemos essa ferramenta 
sabiamente, sendo educadores guiados 
pelo amor e pela razão iluminadora, que 
Kardec tanto nos ensinou.

carnais vão se embutindo com 
compreensão e respeito. 

O amor de forma mais sublime, 
coerente, e profundo se encontra 
na fase do amor espiritual, onde há 
uma conexão transcendental e um 
verdadeiro sentimento de plenitude. É 
um amor que se doa, sem se esperar 
nada em troca. Este é o verdadeiro 
amor, aquele ensinado por Jesus, que 
liberta, asserena e preenche. 

Vale ressaltar que, como espíritos 
imperfeitos encarnados em um 
mundo de provas e expiações, ainda 
trazemos de forma muito evidente 
estes instintos primários e estamos na 
busca constante pelo atingimento do 
amor pleno. Um convite é necessário 
para o autodescobrimento a fim de 
percebermos estas manifestações 
e, em seguida, acolhermos com 
piedade as pobres tendências que 
ainda residem dentro de nós. Tratando 
com respeito nossas imperfeições, 
e exercendo a vontade de melhorá-



Guilherme Gertsenchtein

“Amados, se Deus assim nos amou, 
também nós devemos amar uns aos 
outros.” João 4:11

“Amarás, pois, ao Senhor teu Deus 
de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todo o teu entendimento, 
e de todas as tuas forças; este é o 
primeiro mandamento. E o segundo, 
semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Não há 
outro mandamento maior do que 
estes”. Marcos 12:30,31

Constantemente, em nosso dia-a-
dia, encontramos companheiros de 
jornada que nos trazem mensagens 
as mais diversas. Não raro, estas 
mensagens são reclamações, 
constatações de dificuldades e 
alertas de fadiga sobre as mais 
variadas condições e áreas de suas 
vidas: família, trabalho, saúde. Não 
raro, assinalam a culpa que outros 
detém em seus próprias infortúnios, 
ou mesmo lamentam suas próprias 
decisões e suas consequências. A 
desesperança, em muitas ocasiões, 
toma conta destes indivíduos.

Muitos, nos momentos mais 
acalorados, ofendem e ameaçam, 
buscando o efeito impensado 
de curto prazo que o medo ou a 
armadilha da resposta precipitada 
possam trazer. Referem conhecidas 
fraquezas de seus interlocutores 
como forma de engajá-los em 
discussões sem fruto nas quais se 
despendem muita energia, e onde 
companheiros menos preparados 
do plano espiritual buscam se 
alimentar. A cólera, constantemente, 
se impõe a estes irmãos.

Há aqueles ainda que fazem uso 
da crítica que não é construtiva, 
com objetivos não declarados de 
magoarem àqueles que os ouvem, 
ou de expressar frustração pelo que 
pessoalmente ainda não atingiram em 
suas respectivas caminhadas. O desejo 
de afetar ao próximo, como reflexo de 
suas próprias dores, os domina.

Se pensarmos no Cristo, 
rapidamente nos tomará a certeza 
de que Ele trataria com habilidade 
e compreensão cada um destes 
grupos. Cristo entende que estas 
atitudes não são nada mais do que 
pedidos de ajuda velados, sedentos 
por algum interlocutor que os 
saiba ouvir e interpretar. Mas qual 
o segredo do Cristo? Porque ele 
consegue enxergar através daquilo 
que se apresenta e não se precipitar 
no julgamento ou na resposta?

Primeiramente, temos a questão da 
evolução de Jesus. O espírito puro 
que ele caracteriza e representa 
não se abala pelas vibrações de tais 
atitudes. Mas este é o óbvio, não? 
E o que explica esta compreensão? 
Como trazermos para o nosso 
convívio algo que seja palpável  
e similar a esta capacidade Crística, 
ainda que no nosso limitado nível 
de evolução?

Há na visão de Jesus (e de todo 
espírito que já conquistou alta 
elevação), uma forma de entender 
o mundo que é diferente da forma 
como nós ainda o entendemos. 

A mais pura expressão da igualdade 
é: não somos diferentes daqueles 
que tomam estas atitudes, não 
estamos em posição melhor, nem 

eles em posição inferior. Não existem 
lados diferentes, e no nosso grau de 
evolução não existe o bem simples 
nem o mal puro, e os conflitos são 
criados pelas mentes que querem ver 
discórdia. Sob esta ótica, até mesmo 
aqueles que obsidiam outros não 
podem ser vistos como maus – são 
caminhantes momentaneamente em 
papel infeliz. No fundo, somos um 
grande grupo de espíritos em busca 
do mesmo objetivo: Paz. 

Paz é seguir na direção da evolução, 
seguir no caminho que leva a Deus.

O que os espíritos de maior evolução, 
e Cristo em particular, enxergam em 
todos nós é a igualdade: somos 
todos filhos de Deus a caminho da 
evolução – não existe o Nós e o Eles. 

Assim, qualquer que seja a nossa 
situação, às vistas destes irmãos 
de mais luz, nós não somos alguém 
em particular, mas estamos em 
uma situação. E olhando para cada 
um como igual, eles conseguem 
se colocar verdadeiramente na 
posição daquele que fala, que 
pede ou reclama, e mesmo 
daquele que ofende – entendendo 
o verdadeiro significado de sua 
atitude, a verdadeira motivação – 
que geralmente é a dor.  Quando 
fazemos isso, aprendemos a ouvir 

não com os ouvidos – mas com o 
coração. 

E quem ouve com o coração, 
ouve com delicadeza, ouve com 
compreensão – e se coloca em 
posição de acolher, até mesmo 
de auxiliar – porque aprende a se 
enxergar como igual e sempre se 
pergunta: será que eu mesmo já 
não senti ou disse algo assim? O 
que eu gostaria que me dissessem 
se fosse eu a estar nesta posição, 
nesta atitude? A resposta de quem 
ouve com o coração é o amor – e 
o amor nunca erra. O amor eleva, 
transcende, enxerga, aproxima.

Na vida daquele que ouve com 
delicadeza, com amor, as ondas 
emocionais são muito mais 
predispostas ao equilíbrio, e 
consequentemente à saúde e a 
alegria. As cores que permeiam 
os fatos que acompanham suas 
vidas são mais leves, independente 
da qualidade dos fatos em si. Os 
espíritos mais elevados tem mais 
facilidade para atuar junto a estes 
irmãos, posto que suas vibrações 
e sintonia são mais lineares e 
propícias para este tipo de atuação 
– e assim, estabelece-se um duplo 
efeito: ouvir com amor acolhe 
quem precisa, e permite que o que 
escuta sirva de instrumento para o 
conselho devido, se apropriado.

Fica aqui a sugestão de que cada 
um de nós, no nosso cotidiano, 
faça o exercício consciente de, nos 
espelhando em Jesus, buscar ouvir 
àqueles que nos procuram, qualquer 
seja a situação, usando o nosso 
coração, e tratando a todos com a 
humildade de quem ouve a si mesmo 
através da boca alheia. Focando 
no exercício, segue-se o hábito, e 
naturalmente a reforma íntima que 
a nova atitude mental provoca. E, 
adivinhem qual o resultado? Não há 
surpresas: Paz. Aquilo mesmo que 
nós todos buscamos.

A receita do Cristo é infalível: ouça 
com o coração e conquiste Paz.
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5PsICoLogIA E EsPIrITIsMo

reflexões sobre o egoísmo
Maria Inez Batista Araújo   

Estamos vivendo uma época de grandes 
turbulências em todos os setores de 
nossa vida: familiar, social e profissional. 
Momento de enorme progresso na 
medicina, na tecnologia, nas ciências 
como um todo. Em contrapartida, 
estamos vivendo sufocados pelas 
obrigações, pelos relacionamentos 
difíceis, pela competitividade, pela 
rivalidade e agitação. Vivemos em 
constante tensão emocional.

A impaciência, a ansiedade, a vaidade 
e o egoísmo comandam nossas ações 
evidenciando desajustes e carências 
que enfrentamos numa sociedade onde 
o tempo é cada vez mais escasso e a 
convivência cada vez menor. Tudo isto 
cria em nós um ambiente interno caótico 
que nos afasta de nossa realidade e nos 
faz valorizar a ânsia do prazer a qualquer 
preço. Neste ambiente geramos filhos e 
os ajudamos a crescer, se desenvolver, 
resolver conflitos, reparar equívocos 
e evoluir. Podemos então perceber 
quantas dificuldades vamos encontrar 
pelo caminho se esse nosso ambiente 
interno não estiver equilibrado (o que 
não quer dizer que esteja perfeito), e se 
não estivermos pelo menos tentando 
através do autoconhecimento procurar 
identificar nossas mazelas como 
também nossa realidade emocional, 

para que nossa transformação se reflita 
nas atitudes com que iremos conduzir 
nossos filhos.

A agitação e a ansiedade promovem 
constante perturbação e desequilíbrio 
que acabam por conduzir os 
pensamentos a uma evasão da 
realidade. Fora da realidade vivo num 
mundo onde ninguém mais conta, a não 
ser meu próprio eu.

É o que temos encontrado hoje em 
qualquer relação, um misto de egoísmo 
e individualismo que não vai nos levar 
a lugar algum. Parece que continuamos 
encarcerados no egocentrismo da 
primeira infância, na visão estreita 
do personalismo inferior, incapazes 
de enxergar as necessidades da 
coletividade. Neste estado emocional 
não conseguimos uma convivência 

harmoniosa com o outro, pois 
voltado para o meu próprio eu, meus 
desejos, minhas necessidades, não 
estabeleço uma relação agradável com 
o outro, não o percebo nem às suas 
necessidades. Diz Hammed que a falta 
de generosidade e a insensibilidade 
em relação às necessidades dos 
outros é uma defesa psicológica. Sim, 
é um mecanismo de fuga, para evitar 
o encontro comigo mesmo e minhas 
carências. Se estabeleço um vínculo 
desproporcional comigo mesmo, 
não “ouço” o outro. E em meio às 
dificuldades que esse comportamento 
acarreta, está a ebulição de “ruídos” 
internos que promovo para não ouvir 
a mim mesmo. Para não ouvir o 
chamamento à mudança que se traduz 
na desobstrução da nossa capacidade 
de amar. Amor esse, que enriquece e 
ilumina a nossa vida interior.

Quando não reconheço minhas 
dificuldades e não me relaciono 
fraternalmente com o outro, perco a 
oportunidade de me ver espelhado nele, 
e de me reconhecer nele com todas as 
minhas imperfeições. Esta percepção é 
que me levará ao entendimento de que 
o caminho está cheio de equívocos e 
enganos e a me esforçar para, através 
da reforma íntima, chegar à construção 

EsPAço ABErTo 

Irene Gaviolle

Muitas pessoas procuram a Casa Espírita 
simplesmente para tomar o passe e não 
se dão conta da importância da palestra 
que o antecede o passe.

É na palestra que se inicia a nossa 
preparação espiritual. Ouvir a palestra 
com atenção, raciocinar em seus 
fundamentos, na sequência de 
argumentações, predispõe a pessoa a 
receber novos dados de realidade que 
podem mudar a maneira de pensar 
e ver a vida como uma somatória de 
experiências e a compreender os 
princípios do Espiritismo. Tudo isso 
amplia os horizontes para nortear 
o próprio caminho, evitando as 
perturbações e nos levando a uma vida 

com alegria e disposição.  
A palestra clara, objetiva, motivadora 
desperta também valores esquecidos, 
lança sementes de esperança e amplia 

a nossa capacidade 
de reflexão e melhor 
entendimento de tudo 
que nos cerca.

Durante a palestra 
podemos sentir a 
vibração amorosa dos 
espíritos presentes no 
ambiente, dispostos 
e preocupados com 
a nossa condição 
mental, procurando 
fazer com que nos 

sintamos mais felizes e receptivos. 
Outra questão muito importante é que 
na palestra assimilamos com mais 
facilidade os ensinamentos de Jesus e 

A importância da palestra que antecede o passe
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de uma personalidade equilibrada e ao 
amadurecimento psicológico.

A máxima proposta por Jesus “Amar 
a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a si mesmo” é um 
convite ao autoconhecimento, pois só 
poderei amar o outro quando for capaz 
de me amar e aceitar, me corrigir e 
desenvolver. Quando cresço na direção 
do amor, aceito incondicionalmente 
o próximo. O autoconhecimento, ou 
autodescobrimento como diz Joanna 
de Ângelis, proporciona uma visão mais 
clara de quem se é, do que se deseja 
e do que não se deseja para si. Porém 
o “como a si mesmo” não é um convite 
ao egoísmo ou egocentrismo, pois que 
significa respeito e direito à vida e à 
felicidade que cada um tem e merece. 
Trata-se de um amor que preserva a paz, 
a moral, e o respeito ao bem comum. 

Para transformar esta condição em 
que a humanidade se encontra hoje, 
teremos que ir muito além de tolerar o 
nosso próximo, teremos que aceitá-lo 
e que aprender a fazer por ele o que 
gostaríamos que os outros fizessem por 
nós. Somos todos seres que buscam a 
felicidade através do aprender a amar: a 
si, ao outro e a Deus.

O amor é e sempre será a diretriz  
do caminho!!!!

a maneira como utilizá-los com clareza 
e objetividade em nossas vidas. Para 
que possamos usufruir de modo 
pleno os benefícios que a palestra 
nos proporciona, se faz necessária 
nossa participação em alguns pontos: 
mantermos silêncio evitando as 
conversas paralelas, nos desligarmos 
do mundo exterior, mantermos os 
pensamentos elevados em estado de 
prece, com a fé viva dentro de nós na 
certeza de que receberemos o que 
viemos buscar.

Concluindo, a palestra contribui e 
muito para nosso refazimento psíquico, 
para que nos tornemos receptivos para 
o passe que nos dará o equilíbrio físico. 

Imagem Google
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Um fato irrefutável é que estamos 
cada vez mais conectados com o 
mundo e cada vez menos conectados 
com nossos familiares. Falamos muito 
com um amigo pelo “whatsApp”, mas 
os diálogos familiares estão cada vez 
mais raros em meio a “correria”. Na 
medida em que a conversa virtual, 
frenética e muitas vezes anônima 
ganha mais espaço, a pessoal, 
íntima e amorosa se encolhe. A 
opinião e a individualidade viraram 
algo estereotipado a ser consumido 
à distância, de preferência nas redes 
sociais, com muito agito e com, 
salvo louváveis exceções, nenhum 
comprometimento. 

O que se vê com frequência 
preocupante é a falta de amor para 
PERCEBER o outro e se interessar 
por ele. E sejamos sinceros ao 
respondermos essas perguntas: 
estamos ouvindo nossos filhos e 
parentes? Eles estão nos ouvindo? 

Ou será que vivemos “robotizados”, 
“alienados”, “iludidos” num mundo 
consumista sem se importar com a 
nossa condição de espíritos imortais?

A família, cada vez mais, se fragmenta 
numa constelação de estímulos 
estressantes: trabalho, concorrência, 
consumismo...  Com esses estímulos, 
queremos controlar o que muitas 

vezes não depende apenas de nós e 
caímos na armadilha de pensar que 
apenas o conforto material pode nos 
poupar e nos proteger em um mundo 
caótico e apocalíptico. Ledo engano! 
E fomentando esse engano, não 
dialogamos mais com os familiares, 
preferindo lhes dar indiferença ou 
agressividade constantes. Perdemos, 
com essa atitude equivocada, o que 
é realmente importante: a convivência 
com as almas que reencarnaram ao 
nosso lado, como familiares, para 
cumprir na Terra uma missão coletiva 
e para substituir desavenças vindas 
de outras encarnações pela dádiva 
eterna do amor entre espíritos afins.

Ouvir com paciência. Falar 
com brandura. Aconselhar 
construtivamente.  Escutar opiniões 
com humildade. Dominar a 
agressividade e o mau gênio antes de 
responder. Respeitar as diferenças.  
Quantas dores na convivência familiar 

Estresse e agressividade no ambiente familiar
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seriam evitadas ou erradicadas se 
seguíssemos esses simples preceitos 
ao conversarmos com nossos 
parentes?!

Outro dia vi na internet a seguinte 
afirmação: “A família é o amor de 
Deus nos oferecendo um pouquinho 
do céu aqui na Terra”. Bem, nós 
é que escolhemos se queremos 
fazer da nossa família “uma torre de 
Babel” ou “um pedacinho do céu” 
... Como? Ouvindo e falando com 
humildade, sempre. Apenas com o 
nosso esforço constante em dialogar 
verdadeiramente com nossa família 
é que poderemos viver as palavras 
belíssimas do Cristo:

 “Porque onde estiver o vosso tesouro, 
aí estará também o vosso coração” 
(Mateus 6-21).

A família é o tesouro espiritual que 
Deus nos confiou.

Imagem Google
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Ainda que eu falasse as línguas dos 
homens e dos anjos, e não tivesse 
amor, seria como o metal que soa ou 
como o sino que tine [Coríntios I: 13.1] 
vazio de caridade e oco de amor. 

Palavras ditas e não ditas são 
manifestações de amor ao próximo 
e reflexo do amor a nós mesmos. 
Afinal, olhamos o outro com os olhos 
que temos e não há melhor modo de 
compreender a evolução do outro do 
que tomando consciência da nossa 
própria imperfeição. 

Amar ao próximo como a si mesmo 
é oferecer uma nova oportunidade 
ao outro assim como a oferecemos a 
nós mesmos. É agir e falar de forma 
caridosa diante das palavras duras do 
outro assim como perdoamos a nós 
mesmos por termos sido incapazes 
de conter a raiva num dia difícil.

Estamos todos em progresso moral 

neste planeta e ser imperfeito é o 
que nos torna iguais. Perdão por 
nossas falhas e rogo por uma nova 
oportunidade não é o que pedimos 
todos os dias em nossas orações? 

Quando oferecemos generosamente 
uma nova oportunidade e um sorriso 
de perdão, estamos realizando a 
infinita bondade de Deus e agindo 
como seu instrumento, quem sabe 
atendendo às súplicas mais íntimas 

daqueles que passam pelo nosso 
caminho. Afinal, todos nós temos 
nossas próprias súplicas e o nosso 
exemplo motiva outros a serem 
também instrumentos de amor. 
Este é o trabalho que promove o 
progresso moral entre nós e amplia 
a ação de Deus em nossa vida. 

Por tudo isso, e somente por amor, 
podemos assumir o compromisso 
divino de promover o diálogo entre o 
que há de divino em nós e no outro. 

E como se pratica esse diálogo 
perfeito? Alimentando nosso olhar 
com a compreensão sobre o 
adiantamento moral e intelectual do 
outro e oferecendo-o a quem nos 
recebe mal. 

Lustrando nossos gestos com 
bastante gentileza e oferecendo-o a 

quem, egoísta, nos toma a vez ou se 
precipita contra nós.

Adocicando nossa voz com muita 
afetuosidade para que nossas palavras 
possam aquecer os ouvidos e serenar 
o coração de quem expõe nossa falha 
com intenção de nos prejudicar.

Hidratando nossas expressões 
faciais com camadas generosas de 
tolerância e sorrindo com verdadeira 
benevolência quando alguém que 
amamos esquece-se de fazer algo 
importante para nós.

E principalmente, forrando com 
muitas camadas de perdão os 
nossos ouvidos para sermos 
capazes de praticar o diálogo perfeito 
quando somos ofendidos, traídos, 
humilhados... E sendo este o mais 
desafiador de todos os diálogos, 
nosso sábio e generoso irmão Jesus 
veio pessoalmente nos ensinar.

o diálogo perfeito
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Conversando com os Espíritos

E-mails, amor ao próximo e obsessão no mundo corporativo
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Segunda-feira é o meu dia de reunião 
no IEE, como dialogador e não sei o 
que vou encontrar ou escutar, pois os 
espíritos vêm com as mais diferentes 
necessidades e, algumas vezes, não 
vem para “escutar” e sim para falar, nos 
instruindo e orientando. 

Chegamos um pouco antes do horário 
marcado, o que nos ajuda a afinar a 
sintonia com a equipe espiritual. Isto 
significa rezar pedindo humildade, 
pedindo que minhas opiniões não 
interfiram na conversa e que eu seja 
um verdadeiro instrumento de amor e 
caridade, tendo como único propósito o 
de ajudar quem ali vem.

Estas preces vêm de um desejo profundo 
e real, procurando sentir em meu coração 
cada palavra dita silenciosamente. Após a 
preparação inicial, começamos com “Seja 
bem vindo”, algumas vezes sem resposta.

Nesse momento procuro perguntar 
para tentar entender o que pode 
ser a necessidade de nosso irmão.
Principalmente quando ocorre aquele 
silêncio sepulcral, esperando uma 
resposta. Neste momento surge uma 
vontade de começar a falar como um 

grande orador, sobre Jesus, o amor e 
caridade. Mas a paciência e a humildade 
me orientam a permanecer concentrado 
em quem está ali, em entender qual a sua 
necessidade, ver como podemos ajudar 
(eu e mais ainda aqueles que me orientam) 
de forma educada, simples e amorosa.
Muitas vezes me emociono muito, chego 
a sentir meus olhos se encherem de 
lágrimas, pois não sei como escuto tantas 
coisas sem julgamento. Acho que é por 
que já estive no lugar deles, sei que já fiz 
muita coisa que me entristece. Sei que 
percorri o mesmo caminho de muitos os 
que ali vem para serem atendidos. Posso 
me colocar no lugar deles, sentindo-me 
como igual, entendendo as dificuldades 
em que se encontram. 

Outra coisa que sempre ajuda é 
mentalizar que estou envolvendo o irmão 
diante de mim em ondas de amor e 
carinho. Ajudando inclusive a manter-me 
concentrado na conversa.  Tenho que 
confessar que me sinto feliz e realizado 
ao final de cada sessão, algumas vezes 
cansado, mas feliz. 
Sei que o maior beneficiado sou eu. Por 
quê? Pense comigo: estou em um ambiente 
protegido, limpo de energias que possam 
influenciar negativamente, bem orientado, 
com mentores e equipe espiritual nos 
ajudando. Um perfeito local de treinamento, 
privilegiado aliás, onde posso praticar ser  
a pessoa que desejo ser. 
Depois é voltar para casa e tentar de 
pouquinho em pouquinho, colocar em 
prática aquilo que fazemos naquele 
abençoado horário, ou seja, escutar, 
ter paciência, respeitar a opinião dos 
outros, não julgar, não discutir, aceitar 
o tempo de entendimento de cada 
um, vibrar amorosamente pela pessoa 
que nos incomoda e que muitas vezes 
não gostamos. Este é o verdadeiro 
exercício, este é o verdadeiro trabalho, 
ser um cristão autêntico 24 horas por 
dia, inclusive dormindo.

O mundo corporativo mudou muito nos úl-
timos vinte anos. As antigas correspondên-
cias foram sendo paulatinamente substituí-
das pelas mensagens eletrônicas (e-mails) 
e os jornais – outra ferramenta importante 
para o mundo dos negócios – tornaram-se 
quase que totalmente eletrônicos. 
Essas facilidades tornaram as comuni-
cações mais rápidas e democratizaram 
a produção e o acesso às informações, 
aproximando pessoas e empresas. No 
entanto, a profusão indiscriminada de in-
formações, especialmente por meio dos 
correios eletrônicos, tem gerado efeitos 
negativos cada vez mais evidentes para a 
sociedade como um todo.
Um estudo recente realizado pela Univer-
sidade Católica de Louvain, na Bélgica( i ), 
afirma que o excesso de e-mails não ape-
nas prejudica a produtividade, como ainda 
acarreta “riscos sociais e psíquicos para os 
empregados”, estando diretamente asso-
ciada ao aumento do estresse e à perda 

da qualidade de vida. Sabe-se que o ser 
humano foi feito para viver em sociedade 
e que os sucessos desse convívio são fun-
damentais ao progresso de todos( ii ).  Além 
disso, um dos principais atributos do ser 
humano é o livre-arbítrio, o que não ape-
nas lhe confere liberdade de pensar e de 
agir( iii ), mas também o obriga, a todo o 
momento, a fazer escolhas, que podem 
ser edificantes ou, ao contrário, constituir 
obstáculos ao progresso próprio e de ou-
trem.
Nesse contexto, é importante voltarmos 
os olhos para o modo como lidamos com 

as informações que recebemos, produzi-
mos e repassamos. Um bom exemplo é o 
do uso indiscriminado do botão “respond-
er para todos”, que pode resultar na trans-
missão de informações absolutamente 
desnecessárias, tornando menos eficiente 
o trabalho dos colegas e afetando-lhes di-
retamente a qualidade de vida. Repassar 
informações cuja utilidade e a veracidade 
não sejam totalmente provadas também 
pode ser algo extremamente negativo, in-
duzindo as pessoas a erro e fazendo com 
que nos tornemos, em casos extremos, 
verdadeiros disseminadores de ilusões e 
vetores da fascinação, uma das modali-
dades de obsessão( iv ).
Em suma, seja no mundo corporativo, seja 
fora dele, é fundamental termos a con-
sciência de que exercemos nosso livre-ar-
bítrio também ao enviarmos um simples 
e-mail, impondo sempre que nos coloque-
mos no lugar do receptor antes de produz-
irmos ou repassarmos informações.
i. Revista Época – 2012/09  - ii. Livro dos Espíritos, 
perguntas 766 a 768 - iii. Pergunta 843 - iv. Livro dos 
Médiuns, Cap. XXIII, itens 237 e 239

PALEsTrAs E PAssEs
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
06 Jul Reclamações
13 Jul O Estado de Prece (Pai Nosso)
20 Jul Saber e Fazer
27 Jul Adolecente e a Vida Social

03 Ago Estresse e Agressividade nos  
Relacionamentos Familiares 

10 Ago O Homem Novo
17 Ago Saúde Física e Mental

24 Ago O Sono e os Sonhos
31 Ago Destruição e Conservação:  

As mudanças no Planeta
QUARtAS-FEIRAS - 12 h

01 Jul A Importância da Vida Atual
08 Jul O Filho Pródigo
15 Jul Necessário e Supérfulo
22 Jul Lei de Liberdade
29 Jul Superando a Ansiedade
05 Ago A Importância do Corpo Físico
12 Ago Pedro e Judas
19 Ago Convite ao Amor
26 Ago A Fé Produtiva

QUINtAS-FEIRAS - 20 h
02 Jul Mantenha a Felicidade Sempre ao seu Alcance
16 Jul O Passe
23 Jul Lei de Justiça, Amor e Caridade
30 Jul Êxito
06 Ago O Consumo das Drogas
13 Ago A Visão Espírita dos Milagres
20 Ago Ter e ser

27 Ago Destruição e Conservação:  
As mudanças no Planeta

SábADo - 10 h
04 Jul A Fé Produtiva
18 Jul Lei de Progresso
25 Jul Orgulho e Humildade
01 Ago Determinismo e Livre Arbitrio
08 Ago O Adolescente e a Vida Social
15 Ago Expiações Coletivas
22 Ago Mantenha a Felicidade Sempre ao seu Alcance
29 Ago A essência do Amor ao Próximo 

ATENDIMENTo FrATErNo
DIA HorA oBJETIVo / TEMA

2a. e 
5a.feira 19:30 Recebe as pessoas e as 

orienta quanto às possibi-li-
dades de atendimento  
e atividades de que  
a casa dispõe

4a.feira 12:00
Sáb. 10:00

Cursos
ÁREA DOUTRINÁRIA

2ª feira 20:00
Curso de Formação e Apri-
moramento de Expositores
Espaço Jovem

4a.feira
15 e 20:00 Iniciação ao Espiritismo
15 e 20:00 Educação Mediúnica I  e II

5a.feira 20:00
Iniciação ao Espiritismo 
Educação Mediúnica I

Sáb. 10:00 Educação Espírita para 
Infância e Juventude

ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
18:45 Inglês (Básico - 

Intermediário - Avançado.)
19:30 Informática básica

3a, 4ª, 5ª 14:30 Oficina de Leitura e Escrita
3a.feira 19:30 Espanhol (Básico I e II)
4a.feira 17:00 Inglês (Conversação)
5a.feira 19:45 Introdução à Internet
Sáb. 10:00 Informática básica

ÁREA FILANTRóPICA

3a. e 
5a.feira 14:30

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê

4a.feira 15:00 Curso p/ Gestantes

Imagem Google

Imagem Google

7



APoIo

Amar ao próximo como a ti mesmo – Reflexões e caminhos
Para melhor compreendermos esta 
máxima de Jesus, o “Amar ao próximo 
como a ti mesmo”, precisamos 
contextualizar a Sua fala. Quando aqui 
Ele esteve encarnado, fora tentado 
por inúmeras vezes para provar seu 
entendimento das Leis de Deus. 
Numa dessas ocasiões, um escriba, 
especialista na interpretação da Lei 
de Moisés, também conhecido como 
doutor da Lei, perguntara a Jesus: 
“Qual é o maior mandamento da 
Lei?” Respondeu-lhe Jesus: “Amarás 
o Senhor, teu Deus, de todo o teu 
coração, de toda a tua alma e de todo 
o teu entendimento. Este é o grande e 
primeiro mandamento.” 

O segundo, semelhante a este, é: 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
Toda a Lei e os Profetas estão contidos 
nessa Lei. Estas duas Leis, juntas, 
resumem toda a Doutrina de Jesus. 

1º. Mandamento: Amarás o teu Deus.
Será que, em Verdade, amamos a 
Deus? Querer amar é apenas uma 
prova de boa vontade, mas ainda não é 
amar. É preciso mais que boa vontade. 
É preciso estar Nele, numa profunda 
experiência integral de mente, de 
coração e de alma. À propósito, como 
está o nosso pensamento? Do que está 
cheio o nosso coração? “Pois do que há 
em abundância no coração, disso fala 
a boca”. Quando o Mestre declarou “O 
Pai está em mim, e eu estou no Pai”, Ele 
demonstrou que o seu coração estava 
carregado de Amor, numa luminosa 
compreensão das Leis do Pai, por isso 
Ele nos ofereceu amor de verdade.

Definindo o Amor
Embora o termo “amor” seja suscetível 
de uma pluralidade de significados, 
tomemos a definição de amor de Rino 
Curti, para a nossa reflexão. Para 
esse autor, o amor é “a totalidade dos 
sentimentos e desejos que estruturam 
o pensamento para a liberação de 
energia e de forças que guiam a ação 
na produção do bem e possibilitam a 
aquisição de qualidades, constituintes 
do crescimento do Espírito”. O autor 
está nos mostrando que o amor é 
sempre ativo e parte do sujeito para 
o exterior, dependendo somente da 
nossa vontade e intenção.

2º. Mandamento: Amarás o teu próximo.
A parábola do Bom Samaritano ajusta-
se perfeitamente para identificarmos 
“quem é o próximo” – cada pessoa em 
particular que cruzar o nosso caminho, 

é o nosso próximo. É possível amá-
lo como Jesus nos ama? Sim, 
começando a cultivar a Verdade - “E 
conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará”. É trilhando o caminho 
da Verdade, que começaremos a 
compreender as Leis Divinas agindo 
em nossas vidas. O conhecimento nos 
livrará do não saber, nos possibilitando 
trocar o egoísmo pelo altruísmo, o 
orgulho pela humildade, preenchendo o 
nosso coração e o nosso pensamento 
pelas energias vibrantes do amor de 
Deus, a fim de seguirmos praticando o 
verdadeiro bem personificado no amor 
ao próximo. Não é por acaso que a Lei 
do Amor está intrinsecamente ligada 
à Lei da Justiça, dando-nos a justa 
medida do amor que devemos dedicar 
ao nosso próximo. Isto nos enseja a 
querer para os outros o que queremos 
para nós mesmos. Na Questão 876 
de O Livro dos Espíritos, o Espírito da 
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Verdade nos orienta que o “critério da 
verdadeira justiça é o de se querer para 
os outros aquilo que se quer para si 
mesmo, e não de querer para si o que 
se deseja para os outros, o que não é a 
mesma coisa. Como não é natural que 
se queira o próprio mal, se tomarmos 
o desejo pessoal por norma ou ponto 
de partida, podemos estar certos de 
jamais desejar para o próximo senão 
o bem”. A prática do amor ao próximo 
é um processo ativo e contínuo, nos 
permitindo aprimorar sempre nossas 
atitudes, elevando nossa compreensão 
dos ensinamentos de Jesus. Estar em 
Cristo é andar no caminho da Verdade, 
fazendo todo o bem possível. Quando 
não for possível avançar dois passos, 
pelo menos desloquemos alguns 
centímetros, conservando, acima de 
tudo a vontade de sermos úteis. 

E para encerrar nossa reflexão, 
transcrevemos um trecho do Item 3 
do capítulo Sede Perfeitos do ESE: “O 
verdadeiro homem de bem é aquele 
que pratica a Lei de Justiça, de Amor 
e Caridade, na sua maior pureza. Se 
interroga a sua consciência sobre os 
próprios atos, pergunta se não violou 
essa Lei, se não cometeu o mal, se fez 
todo o bem que podia, se não deixou 
escapar voluntariamente uma ocasião 
de ser útil, se ninguém tem do que se 
queixar dele, enfim, se fez aos outros 
tudo aquilo que queria que os outros 
fizessem por ele”.  

Referências: ESE - Cap. XVII – item 3; Espiritismo 
e Reforma Íntima, Rino Curti; Mateus, 22:34-40; 
Luca, 6:45; João, 8:32; O Significado das Leis 
Divinas em Nossas Vidas, Alírio de Cerqueira Filho.
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