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O sentido das crises no mundo 
LEIA TAMBÉM

 A Doutrina em Destaque 
Vai ter início um novo trabalho de pa-
lestras no IEE às terças feiras, uma vez 
por mês. O intuito é aprofundar mais 
sobre assuntos importantes do coti-
diano com ilustres palestrantes com 
espaço para perguntas e livros auto-
grafados. Conheçam os palestrantes 
dos próximos meses! página 3. 

Infância e Juventude
O amigo leitor já pensou que nossos 
filhos são espíritos reencarnados? 
“Cada criança, linda, delicada, 
necessitada de proteção, é um 
Espírito imortal”. Sabendo disso, como 
podemos ajudar nossos filhos nessa 
nova caminhada evolutiva?    Página 3.

Evangelho
Confira uma abordagem sobre o 
capítulo III de O Evangelho Segundo 
O Espiritismo- Há Muitas Moradas 
na Casa de Meu Pai.  Página 5.  

 Evangelho para crianças 
Vamos colorir? Nesse espaço as 
crianças podem aproveitar enquanto 
colorem a imagem do Universo para 
aprender um pouquinho sobre o 
capítulo III do Evangelho Segundo O 
Espiritismo- Há muitas moradas na 
casa de meu pai.  Página 5. 

Crônica Espírita
Como manter a fé inabalável? Não é 
a fé que deve procurar pessoas, mas 
elas que devem procurá-la, e se o fiz-
eram com sinceridade a encontrarão.  
Página 6. 

Assunto em Família
“De todas as associações 
existentes na Terra (...) nenhuma 
talvez mais importante em sua 
função educadora e regenerativa 
para o indivíduo, que a constituição 
da família.” Emmanuel.    Página 6. 

Na matéria da capa, Maria Luiza Zilio Ferreira faz uma análise do sentido das crises no 
mundo, um assunto tão em pauta nos dias atuais. “A questão fundamental sobre crises 
não é simplesmente como resolvê-las, mas qual é o seu significado. Há pouca reflexão e 

análise sobre qual é o seu sentido.”  Página 4

Crônicas de Chico 
“Lembra-te de que um sorriso de 
confiança, uma prece de ternura, 
uma frase de bom ânimo, um 
gesto de solidariedade e um 
minuto de paz não tem preço na 
terra”. Emmanuel. São palavras 
de ânimo que Chico psicografou.   
Página 7

 Matéria Especial
Vivemos um momento de alerta no 
mundo todo e André Trigueiro nos 
chama a atenção nessa matéria 
quanto à parte que nos cabe nesta 
crise. Página 7. 

Matéria Doutrinária
A prece como fonte de recursos: 
“Seja o que for que peçais na prece, 
crede que o obtereis e concedido 
vos será o que pedirdes.” (Marcos, 
11:24). Página 8.



sugEsTãO DE LEITurA

Em tempos de crise
Vivemos um período onde nos deparamos com notícias de crises por todos os 
lados. Nos jornais, rádio, televisão somos expostos, a todo o tempo, por noticias 
que nos deixam cada vez mais temerosos sobre nosso futuro. Nas rodas de 
conversas, no trabalho e no dia-a-dia, parece que o assunto dominante gira 
em torno do mesmo tema. É crise no governo, nas empresas públicas, nas 
empresas em geral, no Brasil, na comunidade Europeia e em todo mundo.

Será mesmo que estamos em tempos de crise? Na verdade o mundo passa, 
o tempo todo, por diversas crises, pois num mundo de provas é necessário 
que se vença as dificuldades. São nelas que conseguimos o aprendizado 
para superarmos nossas deficiencias e são nesses momentos que crescemos  
e vamos em busca de atingir do nosso melhor.

A tecnologia e a evolução nas comunicações fazem com que todas 
as informações, de todos os cantos do mundo chegem a nós muito 
rapidademente, impactando a todos e dando a impressão de uma avalanche 
de problemas sem solução.

Ora, cada um de nós veio com uma missão muito bem definida e normalmente, 
salvo raras exceções, essa missão está centradada no seio de nossa família e na 
comunidade mais próxima do nosso dia-a-dia. Se focarmos em resolver nossas 
pequenas crises, entendendo que tratam-se de oportunidades de evolução, 
teremos seguramente um grande ganho.

É na familia que temos o suporte necessário para superarmos todas as nossas 
dificuldades e é nela também que estarão a maioria das oportunidades que temos 
de testarmos nossos aprendizados. Assim, deixemos passar as grandes crises 
do mundo, pois elas seguirão seu rumo. Façamos a nossa parte, colaborando 
para que não façam parte das nossas atitudes as causas das dessas crises.

Nos momentos de dificuldades, voltemos nossos corações em prece para  
a ligação com Deus e procuremos nos fortalecer em nossa família, nosso porto 
seguro. Sigamos com fé e façamos a nossa parte, pois tudo se arranjará.

Como nos disse Joana de Angelis, “ Se colocas as tuas ansiedades em Deus 
e lhes confia a tua vida, tudo transcorre normalmente, e se algo pertubador 
acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto.

Mauricio Romão - Presidente da Diretoria Executiva

Uma publicação bimestral: IEE - Instituto Espírita de 
Educação Tiragem: 1.000 exemplares - Endereço: Rua 
Prof. Atílio Innocenti, 669 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - Tel: 
11 3167 6333 - Site: www.ieesp.org.br - Equipe editorial: 
Diretoria executiva do IEE - Diagramação: José Luiz 
Mendieta e Sandra Alves

EXPEDIENTE

APOIO

EDITOrIAL

AgENDA EsPÍrITA

2

Nunca é demais para o leitor espírita ressaltar as obras de André Luiz. São 13 
livros que foram psicografados por Chico Xavier, no qual, André Luiz relata as 
experiências vividas após desencarnar. Selecionamos para o amigo leitor um 
breve resumo dos três primeiros. 

NOSSO LAR - Primeiro livro da série marcou a estreia de André Luiz no meio 
espírita nacional.  Muito embora notícias semelhantes já existissem em algumas 
obras espiritualistas, foi Nosso Lar quem abriu portas, efetivamente, a uma nova 
visão da realidade espiritual além-túmulo, revelando em pormenores a vida que 
segue extraordinária, para além da morte do corpo físico. 

OS MENSAGEIROS - Segundo livro da série retrata a renovação de André Luiz,  
o tédio com o passado e o desejo sincero de trabalhar em benefício do próximo. Narra 
o próprio André: "Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades 
terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, 
contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar  
a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos 
filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos,  
me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita, na grande transição”.

MISSIONÁRIOS DA LUZ - Desejando aprimorar-se quanto à mediunidade, recebe 
André Luiz o convite do bondoso mentor Alexandre para acompanhá-lo ao seu 
núcleo, em momento oportuno. Terceiro livro da série. Composto de 20 capítulos, 
ele aborda a fascinante questão da mediunidade humana, notadamente a que se 
desenvolve nos centros espíritas. Logo de início, André Luiz tem a oportunidade 
de examinar detalhadamente a mente de um médium psicógrafo, com o auxílio 
magnético de Alexandre.

Recebemos em nossa casa dia 04/06/2016 
os amigos José, Nilo e João do Projeto 
Manoel Philomeno de Salvador, que fizeram 
um excelente seminário sobre a Terapia 
Pelos Passes e Atendimento Fraterno. 
Contamos com a presença de quase 160 
pessoas, inclusive de outras casas espíritas, 
que puderam confraternizar, aprender e 
esclarecer tudo sobre o assunto. Durante o 
seminário, uma feira de livros proporcionou 

aos convidados a oportunidade de ampliar conhecimentos adquirindo os livros sobre o 
tema do seminário e muitos outros títulos.  

Esta chegando as férias e o final do primeiro semestre de 2016 com muito trabalho na 
casa. O curso de Atendimento Fraterno chega ao fim, ampliando o quadro de atendentes 
fraternos em nossa casa. O mês de julho é marcado pelo período de férias somente 
para os alunos dos cursos. O IEE continuará funcionando normalmente para as demais 
atividades, buscando atender a todos com muito carinho. Desejamos aos alunos boas 
férias e bom descanso!  



INFÂNCIA E JuVENTuDE

Martha Rios Guimarães
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Novidade: palestras especiais às terças- feiras / festa junina.

Nossos filhos: espíritos reencarnados
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E mais um ano teve Festa no Arraiá do 
IEE e com recorde de presença! Na 
próxima edição teremos uma matéria 
completa sobre o evento! Agradecemos 
a presença dos nossos convidados e 
parabenizamos a colaboração de todos 
que fizeram desse evento um sucesso!

PALESTRAS ESPECIAIS às 
TERÇAS- FEIRAS : O IEE esta 
proporcionando um novo trabalho de 
palestras às terças feiras, uma vez 
por mês, com intuito de aprofundar 
mais sobre assuntos importantes do 
cotidiano com autores palestrantes e 
com espaço para perguntas e sessão 
de autógrafos.

Muitos afirmam que uma criança ao 
nascer é uma folha em branco onde 
começará a ser escrita uma história. 
Apesar de poética, para quem conhece 
o Espiritismo, essa é uma afirmação 
equivocada. Ao chegar para mais uma 
experiência na carne a criança abre um 
novo capítulo na sua história de vida, 
tendo muitas outras páginas escritas 
anteriormente – mesmo aquelas que 
estejam momentaneamente inacessíveis.

Em outras palavras, cada criança (linda, 
delicada, necessitada de proteção)  
é um Espírito imortal, com uma 
bagagem carregada de aprendizados 
adquiridos no decorrer de sua jornada 
evolutiva e que continuará sendo 
alimentada ao longo de suas múltiplas 
existências. Como uma escultura 
sendo esculpida aos poucos, através 
de múltiplas intervenções provenientes 
das suas encarnações. 

Sendo um Espírito em crescimento, o 
ser reencarnante nasce no ambiente 
propício à sua evolução e o mais comum 
é que haja vínculos – positivos ou não - 
entre o espírito em reinício de existência 
corporal e a família a qual irá pertencer. 

Além dos cuidados com a integridade 
física e mental, cabe aos pais amar seus 
filhos e oferecer o melhor possível para 
que vivam de forma equilibrada e feliz. 
Para isso, nunca é demais lembrar que 

os exemplos são muito mais fortes do 
que palavras e que fornecer a mensagem 
espírita aos pequenos é uma das 
melhores formas de contribuir para que 
sua caminhada seja mais segura e feliz.

Independente do patamar que se 
encontra o Espírito, o fato é que todos 
precisam (e merecem) ser amados 
e toda experiência vivida leva a um 
aprendizado importante. Isso sem contar 
que o reencarnante e a família aceitaram 
o desafio de conviverem e aprenderem 
na companhia uns dos outros.

Nesse processo altamente desafiador 
– o de educar um ser que reinicia sua 
caminhada evolutiva e, assim, auxiliá-
lo em sua busca pela perfeição –  
a Casa Espírita pode e deve colaborar 
acolhendo a família e ofertando 
informações que possam ser utilizadas 
no relacionamento dentro do lar.

Esse acolhimento começa com a tarefa 
de Educação Espírita Infanto-juvenil, 
através de uma equipe capacitada 
para levar aos mais novos a mensagem 
espírita (respeitando a Codificação)  
e, assim, proporcionando informações 
que auxiliam na formação de Homens 
de Bem, pessoas mais equilibradas  
e aptas a conviver de forma harmoniosa 
com outros indivíduos no meio em 
que estão inseridos, seres capazes 
de aproveitar positiva e amplamente  
a atual experiência carnal, espíritos 
que, transformados, poderão auxiliar 
na melhoria do mundo que vivemos tão 
carentes de amor e paz!

(*) Martha Rios Guimarães é jornalista, Educadora 
Espírita Infanto-juvenil e autora do livro “Comece 
pelo Comecinho – Educação Espírita Infanto-
juvenil: uma proposta de trabalho”, espécie de 
manual para implantação da atividade.

LUIZ FERNANDO LOPES

No dia 05/07/2016, terça-feira, às 
20 horas, o convidado Luiz Fernando 
Lopes (foto) fala sobre Dependência 
Química: Aspectos Científicos 
e Espirituais. Ele é professor 
universitário e farmacêutico, com 
mestrado em Psicologia pela USP, 
é espírita de nascimento. Natural 
de Recife (PE) reside há doze anos 
na capital paulista, onde participa 
do Grupo Espírita Fraternal Obreiros 
do Senhor, como palestrante e 
dialogador nas reuniões mediúnicas. 
É autor do livro Sexo e Consciência. 

ALKINDAR DE OLIVEIRA

A palestra no dia 23/08/2016, terça-feira 
as 20 hrs será com Alkindar de Oliveira 
sobre Atitude de Amor na Convivência. 
Alkindar é palestrante, escritor e 
consultor de empresas radicado em São 
Paulo-SP.  Profere palestras e ministra 
treinamentos comportamentais em 
todo o Brasil. Suas teses e artigos estão 
expostos em renomados veículos de 
comunicação, como: as revistas Você 
S/A e Bons Fluidos, da Editora Abril; 
revista Pequenas Empresas Grandes 
Negócios, Editora Globo; revista “Venda 
Mais”, Editora Quantum; e os jornais 
Valor Econômico, O Estado de São 
Paulo e Jornal do Brasil, etc.

VERA CRISTINA MARQUES DE 
OLIVEIRA MILLLANO

No dia 06/09/2016, terça feira às 
20 hrs, teremos a palestra com Vera 
Cristina Marques de Oliveira Milllano 
sobre o Evangelho no lar. Vera é hoje 
diretora da área espiritual da FEESP 
e escreveu o Livro Evangelho No Lar- 
Nosso Encontro com a Paz. Em seu 
livro destaca que com o evangelho 
no lar, encontramos as orientações 
corretas que educam o ser e 
unem a família. Esta é a proposta 
para o crescimento espiritual, 
transformando a família material em 
família espiritual. 



Maria Luiza Zilio Ferreira, psicóloga.

Iniciamos a nossa reflexão 
observando que diariamente os 
meios de comunicação abordam 
algum tipo de crise em muitos 
lugares do mundo. Todos os 
tipos de crises e com inúmeras 
consequências.

Crises incomodam porque 
provocam “desequilíbrios”. Todos 
procuram meios de resolvê-las. 
Muitas são as medidas adotadas 
para solucioná-las. 

Mas, será que estas medidas 
são as apropriadas? A questão 
fundamental sobre crises não é 
simplesmente como resolvê-las, 
mas qual é o seu significado. Há 
pouca reflexão e análise sobre 
qual é o seu sentido. Portanto, 
as medidas adotadas talvez não 
sejam as mais apropriadas.

Outra questão é até que ponto 
nosso mundo globalizado, que vive 
mudanças rápidas, imediatas, mais 
reativas do que reflexivas, está com 
disposição para esta análise?

Crise não é causa, é efeito, 
consequência. Sinaliza que 
algo está em desequilíbrio e 
necessita de mudança. Para 
ampliar nossa análise, recorremos 
ao historiador britânico Arnold 
Toynbee que examina o processo 
de nascimento, crescimento e 
declínio das civilizações sob uma 
perspectiva global.

Toynbee constata que as crises 
sempre estiveram presentes 
na evolução das civilizações: 
ascensão, crescimento, apogeu, 
equilíbrio, colapso, declínio, crise, 
mudança, novo ciclo evolutivo. 
Este processo é cíclico com 
períodos de transição (de um 
ciclo menos evoluído para outro 
mais evoluído). Associa crise com 
necessidade de mudança.

Em cada um destes períodos 
as sociedades desenvolvem 
concepções de vida, 
denominadas paradigmas. Com 
base nesta percepção de mundo 
é construído um sistema de 
valores que tem um prazo de 

validade. Quando os valores e 
a visão de mundo não atendem 
mais novos conhecimentos e 
novas necessidades, temos uma 
crise. Ela sinaliza a necessidade 
de mudança, para que seja 
possível uma nova fase de 
desenvolvimento.

Encerra-se um ciclo para dar 
lugar a outro que permita uma 
nova maneira de entender a 
vida e o mundo; acompanhe o 
progresso conquistado trazendo 
transformações que renovam o 
mundo.

Parece que atualmente estamos 
vivendo uma inversão de valores, 
muito movimento, pouco 
equilíbrio. Sem espaço para 
refletir na ética da globalização e 
tecnologia acirradas.

Nos séculos XVIII e XIX ocorreu 
uma grande mudança na 
percepção de mundo. Com o 
surgimento do Iluminismo e a 
Revolução Industrial, a visão 
cientificista passou a dominar. Isto 
é, a ciência passou a ser a única 
verdade. Esta mudança promoveu 
um novo paradigma (visão de 
mundo) o Cartesiano. O mundo 
passou a ser entendido como um 
sistema mecânico visto de forma 
fragmentada, separado do todo.

Os valores deste modelo levaram 
o homem ver a natureza como 
inesgotável, viver é lutar para 
sobreviver, extrair o máximo da 
natureza e do outro, o futuro não é 
nosso problema, competividade é 
a lei, sucesso a qualquer preço, os 
meios justificam os fins, consumismo 
desenfreado; o importante é ter e 
não importa como.

Esta forma de agir no mundo 
trouxe consequências e já não 
atende mais a realidade. O cenário 
atual pede mudanças.

Apesar de suas múltiplas facetas 
temos uma única crise. Crise 
de percepção. A necessidade 
é a mudança de paradigma, 
isto é visão de mundo. A visão 
mecanicista precisa dar lugar à 
visão sistêmica: o mundo é um 
todo integrado. Por isso, a crise 
atual não é uma simples crise. É 
talvez, uma das mais significativas 
e de maiores proporções que a 
humanidade está vivenciando.

Para o Espiritismo, a crise 
atual sinaliza mais um dos 
muitos períodos de grande 
transformação e renovação pelas 
quais a humanidade já passou. É 
o processo evolutivo em ação.

O Universo é um sistema 
dinâmico, um organismo vivo em 
que tudo está integrado e em 
constante movimento. Existe um 
fluxo incessante de transformação 
e mudança, aspectos essenciais 
para a evolução. O Espírito 
é o ser inteligente que tem 
participação neste processo de 
transformação tanto individual 
como coletivamente. 

As crises sinalizam os momentos 
de transição para uma nova fase, 
um novo patamar do processo 
evolutivo.

Mas, estas mudanças não ocorrem 
automaticamente. O futuro não está 
previsto. Precisa ser construído. A 
mudança de rumo e de sentido só 
poderá ser realizada pela nossa 
conscientização e ações.
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O sentido das crises no mundo
Perguntamos então, o que 
podemos fazer? Como o 
Espiritismo pode nos auxiliar na 
percepção do que mudar?

Além dos princípios básicos da 
Doutrina Espírita, as Leis Morais 
trazem referenciais essenciais 
para a nossa conscientização 
de qual o rumo, a direção das 
mudanças:

• Aprender a viver com a diversi-
dade, respeitando, cooperando, 
sendo parceiro e não competidor.

• Trabalhar para permitir a liberdade 
de ser e escolher; criar condições 
e oportunidades de crescimento 
para todos. Assegurar o direito 
à vida digna e ao bem estar sem 
exceção.

• Não exceder os limites da 
natureza. Somos parte do todo. 
Enxergar numa árvore a floresta e 
todo o seu ecossistema.

• Assumir responsabilidades. Agir 
localmente pensando no global.

• Viver para transformar o mundo 
num lugar melhor para todos 
evoluirmos. 

Estamos, portanto, em plena 
fase de transição rumo a uma 
grande transformação que poderá 
promover a renovação dos valores 
da humanidade. A crise está em 
andamento.

A visão humanista e sistêmica se 
expande para ocupar um novo 
espaço. Permite conquistar uma 
nova consciência.

A aurora de uma nova consciência 
é um fato extraordinário, pouco 
conhecido. Um momento precioso 
para conquistar outro degrau no 
processo evolutivo; mais uma 
grande transformação. Uma nova 
ética é o rumo que podemos 
escolher para a nova era.

Encerramos lembrando Gandhi 
“Seja você mesmo a mudança 
que quer ver no mundo” (Gandhi)
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Capítulo III – Há muitas moradas na casa de meu Pai

O Universo 

Jose Manoel Alvarez Lopez, membro do Conselho do IEE

Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE

Interessante reler o capítulo ainda 
mais para escrever sobre ele. E 
enquanto lia, revi conceitos claros tais 
como inúmeros mundos e cada um 
funcionando de acordo com o seu 
grau de desenvolvimento. Os seres 
humanos também respeitam, em sua 
realidade individual, esta lógica. 

Entender que existem mundos 
primitivos, de expiação, onde a 
Terra se encaixa nesta classificação, 
mundos regeneradores e mundos 
ditosos. E nós, enquanto espíritos em 
evolução, passamos obrigatoriamente 
por essa escala evolutiva, torcendo 
para que a nossa estada nos mundos 
inferiores seja o mais breve possível.  
E nos tranquiliza também saber que, 
o nosso planeta representa uma 
ínfima porção da humanidade, na 
esperança de haver mais bondade 
que o oposto no universo.

E deparo com temas interessantes 
para discutir como a morte nos 
mundos mais elevados como descrito 
no item 9: “Em princípio, a longevidade 
guarda proporção com o grau de 
adiantamento dos mundos. A morte 
de modo algum acarreta os horrores 
da decomposição”. Dá uma grande 
vontade de discorrer e discutir temas 
como esse. Será que isso se aplica 

também aos mundos espirituais. 
Parece que sim, pelo menos por 
dedução lógica e...se tem morte deve 
também ter nascimentos no mundo 
espiritual? Aha. Agora sei que tenho 
toda a atenção de vocês, curiosos 
para saber qual a opinião a respeito, 
qual a base lógica, qual o argumento 
certeiro ou falho. 

Pois bem, aqui vai a minha opinião 
sobre essas questões: não é o mais 
importante, não agora, não nesse 
momento. Muito provavelmente os 
leitores já conhecem esse tema, 
com mais ou menos profundidade. 
Entretanto o que considero mais 
importante, e em especial para o 
momento crucial em que vive nosso 
país e atrevo-me a dizer, o nosso 
planeta, é qual o nosso papel nesse 
processo. Como nós agimos e 
reagimos neste mundo de expiação. 

É isso, estamos aqui para aprender, 
tal qual criança nos primeiros anos 
escolares, pois como tal temos muito 
que aprender. Além disso tenho muita 
segurança em dizer que ninguém nos 
obrigou a estarmos aqui, senão foi por 
decisão própria do intelecto, o foi pela 
qualidade vibratória de nossa alma. 
Bem, estamos aqui para aprender e 

somos responsáveis por estarmos 
aqui. Então, o que fazer? Este é um 
mundo de expiação, provas, horrores, 
sofrimentos, tristezas, dificuldades 
e agruras. Tudo muito difícil não é? 
Será? Tem tanta certeza assim? Quem 
é que sofre? Onde está o sofrimento? 
Do ponto de vista do tempo e da 
evolução, o sofrimento está na carne 
e no ego. 

E neste caso representado pela 
nossa vaidade, orgulho, ambição, 
prazer excessivo, ganância, avareza, 
egoísmo, insaciedade e em tudo 
aquilo que nos prende mais à nossa 
auto imagem, auto centrismo e auto 
importância. 

Quem sofre é o nosso ego e a tudo 
aquilo com que ele se identifica que 
não seja nossa alma. E esta sofre? 
Se imaginarmos nossa alma como 
testemunha de nossos passos pela 
evolução o que estará ela pensando? 

O que estará ela avaliando? A alma, 
em perfeita conexão divina, repleta 
de amor, compaixão, humildade e 
compreensão, como avaliar nossas 
reações às adversidades? O que ela 
sofre diante dos infortúnios aqui na 
Terra? Arrisco-me a dizer: nada. 

Certa noite, André e seu pai, Sr. José, 
saíram para passear. Fazia muito calor 
e eles resolveram aproveitar a noite 
estrelada, para conversar na praça.

- Olhe, André, quantas estrelas 
podemos ver esta noite!

- É mesmo, papai! Que lindo céu! 
Sabe pai, minha professora disse que 
existem vários planetas além da Terra.

- É verdade, André. O Universo 
é muito grande, é infinito e nele 
existem vários planeta.

- Como é longe, pai!  Será que 
existem outras pessoas morando 
nesses mundos?

PARA COLORIR
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A alma aberta aprende, entende, 
coopera e trabalha, pois sabe que o 
que classificamos de sofrimento não 
passa de um filme com enredo bem 
elaborado e como tal, apesar de nos 
envolvermos mais ou menos com esse 
filme, um dia ele acaba e então voltamos 
para casa. E quando voltarmos o que 
levamos? As “conquistas” da vida ou 
as “conquistas” da alma?  Isso cabe 
a nós decidir: como caminharemos? 
No aprendizado ou na revolta? No 
entendimento ou no desespero? 

Claro que este que vos fala, o faz da 
“boca para fora” e que na prática e no 
teste real da vida é tudo mais difícil, 
ainda mais se na maior parte do tempo 
estamos enxergando com os olhos do 
ego e não da alma. Assim, se escrevo 
desta forma, não é para dar lição 
alguma, pois se aqui estou, por lógica, 
também tenho muito a aprender. 

Escrevo é para me lembrar da minha 
estrada e da minha missão, para ter 
um pouquinho a mais de consciência 
hoje do que tinha ontem, para que 
o sofrimento e a tristeza quando 
chegarem ao meu coração dure hoje 
um minuto a menos do que ontem e 
hoje eu possa me levantar um minuto 
mais rápido após a queda do que me 
levantei ontem.

- Claro que sim meu filho! Deus não 
criaria um Universo tão grande, 
repleto de planetas e estrelas, para 
ser habitado só por nós. Além 
disso, você lembra do evangelho 
da semana passada, onde falamos 
sobre os vários mundos? Os mundos 
Primitivos, o de Expiação e Provas 
(Terra), os de Regeneração, os Felizes 
e os Celestes? Portanto, podemos 
deduzir que no Universo existem 
vários Espíritos em estágio diferente, 
que moram em mundos diferentes.

- Eu queria reencarnar lá no Mundo 
Celeste. Já pensou que bom morar num 
mundo onde todos são bons, amigos, 
onde ninguém fica doente, ninguém  
é pobre? Ah! Que alegria seria!

- Com certeza deve ser uma beleza, 
mas não se esqueça de que lá só 
moram os que já aprenderam ser 
bons, amar e que ter o coração puro 
de verdade. Isso demora um pouco.

- Como posso ter o coração puro 
de verdade?

- Ajudando nossos irmãozinhos, 
colegas da escola, a mamãe, 
o papai, querendo-os bem de 
verdade, isto é, sem bater, beliscar, 
esconder os brinquedos.

- Entendi papai!

Fonte: Livro Brincando e Aprendendo o 
Espiritismo -Volume I – Silvia Cristina Stars de 
Carvalho Puglia



Rafael Dourado, Associado do IEE
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“De todas as associações existentes 
na Terra excetuando-se naturalmente 
a humanidade, nenhuma talvez mais 
importante em sua função educadora 
e regenerativa para o indivíduo, que a 
constituição da família.” Emmanuel.

Todos nós, espíritos imortais criados 
por Deus, somos regidos pela Lei 
Divina a qual, em uma de suas facetas 
apresenta a lei de sociedade. Por ela 
somos esclarecidos que os laços 
sociais são necessários ao progresso 
e os laços de família estreitam os 
laços sociais. A grande revolução 
para a transformação em um mundo 
melhor ocorre na família.

Assim, na família aprendemos a nos 
amar como irmãos, entendendo que a 
humanidade é a nossa Grande Família.

A família tem raízes profundas nas 
vidas passadas de todos aqueles 
que a compõem, por isso nela se 
reencontram afetos e desafetos, 
amigos e inimigos, para os ajustes 
e reajustes indispensáveis ante a lei 
de causa e efeito.

O amor é o alicerce e permite que a 
família seja estruturada com base 
na cooperação mútua, no respeito 
recíproco, na fraternidade verdadeira, 
na amizade sincera e nos sentimentos, 
pensamentos e comportamentos 
elevados. O amor é o fermento na 
"massa familiar", permitindo-a crescer 
e abastecer a todos. 
O amor é o ingrediente indispensável 
que desencadeia o progresso.

A família é uma organização de origem 
divina, em cujo seio, encontramos 
os instrumentos necessários ao 
nosso próprio aprimoramento para a 
edificação de mundo melhor.
A família tem duas grandes funções: 
nutritiva e normativa. 
Na primeira estão inseridas as ações de 
proteção, provimento do alimento, do 
afeto, da educação instrutiva e moral 
consciente de nossa natureza espiritual.  

A família como o esteio nos momentos difíceis.

CrôNICA EsPÍrITA

Na segunda, estão as tarefas de 
orientação quanto às responsabilidades 
individuais e coletivas, a disciplina, o 
respeito às regras e aos semelhantes, 
a autonomia e os limites.
Fortalecer a família é a resposta 
para a prevenção e a solução de 
muitos problemas. A vida em família 
é incomparável por envolver o amor 
e o respeito; por dar estabilidade; 
segurança e confiança às pessoas que 
vivem no núcleo familiar; por criar bem-
estar no seio da família; por levar seres 
afins ao progresso material e espiritual.
A formação dos homens de bem  
é o resultado da convivência em 
famílias estruturadas.
Valorizemos, pois a benção da vida 
em família, compreendendo que 
nela um grupo de espíritos imortais 
caminha e progride, oferecendo 
mútuo amparo, revezando-se aqui na 
Terra e no Além, sejam como espíritos 
encarnados, sejam como espíritos 
desencarnados, pois os laços de 
afeto nos manterão sempre unidos.

Luis Carlos Palma – Vice Presidente do IEE

A Fé Religiosa – condição da Fé 
Inabalável - vulgarmente se diz que a 
fé não se prescreve, o que leva muitas 
pessoas a alegarem que não são 
culpadas de não terem fé. Não há dúvida 
de que a fé não pode ser prescrita, ou 
o que é ainda mais justo: não pode ser 
imposta. Não, a fé não se prescreve, 
mas se adquire, e não há ninguém que 
esteja impedido de possuí-la, mesmo 
entre os mais refratários. Falamos das 
verdades espirituais fundamentais, e 
não desta ou daquela crença particular. 
Não é a fé que deve procurar essas 
pessoas, mas elas que devem procurá-
la, e se o fizeram com sinceridade a 
encontrarão.  O Evangelho Segundo O 
Espiritismo por Allan Kardec – tradução 
de José Herculano Pires 

A Humanidade sempre teve exemplos de 
dignidade e honradez de homens que, 
mesmo sem assinar um compromisso, 
defenderam com fidelidade as causas 
que abraçaram, lutaram até lograr sua 

meta - alcançar o que haviam elegido 
como felicidade, como fundamental 
para a contínua busca. 

Buda renunciou a todo conforto 
principesco para atingir a iluminação.

Maomé sofreu perseguições e per-
maneceu indômito até lograr sua meta.

Gandhi, mesmo não sendo político, 
mudou a escala de valores políticos 

do mundo, sem usar as armas 
habituais dos políticos.

Luther King, mesmo sem ser sociólogo, 
provocou mudanças radicais nos 
valores sociais da Humanidade.

Albert Schweitzer, mesmo não 
assumindo um compromisso na 
área humanística, alterou os valores 
humanitários da Terra.

E a escala de amor do mundo jamais foi 
a mesma depois de Jesus Cristo.

Assim, seja qual for a nossa área  
de ação, busquemos tomar as decisões 
que nos cabem, com coragem  
e fidelidade.

Em qualquer profissão, desde a mais 
humilde até a mais significativa, temos 
oportunidade de agir com segurança ou 
lavar as mãos.

Pilatos e os demais homens que tinham 
poder de decisão, mas lavaram as 

mãos, certamente amargaram o gesto 
por muitos séculos.

Não sejamos nós a nos comprometer 
negativamente em situações que nos 
solicitam firmeza e fidelidade.

Ninguém responderá pela parte que 
nos cabe a não ser nós mesmos. Seja 
essa parte grande ou pequena, se é de 
nossa responsabilidade teremos que 
prestar contas às Leis Divinas, mais 
cedo ou mais tarde.

Dessa forma, antes de nos decidirmos 
por ficar bem com todos, pensemos 
primeiramente em ficar bem com a 
nossa própria consciência e com Deus.

A vida é benção, e deve ser mantida 
saudável, alegre, promissora, mesmo 
quando sob a injunção libertadora 
de provas e expiações. Tornando 
tua vida agradável, serão frutíferos e 
ensolarados todos os teus dias. (Texto 
de Joanna de Angelis)

Mantendo a fé inabalável



ANDRÉ TRIGUEIRO

Adriana Marino Aprigliano, secretária da diretoria do IEE.

A parte que nos cabe nesta crise

Mensagem de bom ânimo

PrOgrAMAçãOMATÉrIA EsPECIAL

CrôNICAs DE ChICO 

O pensamento não é uma abstração. 
A energia mental tem força e direção, 
interfere na qualidade do ambiente e 
na sensação de bem ou mal estar das 
pessoas. O sentimento que embala 
um pensamento lhe afere maior ou 
menor poder de irradiação. Quanto 
mais intensa e sincera for uma emoção, 
maior o seu alcance.
Pensamento e sentimento são, 
portanto, forças da natureza que 
por invigilância - ou ignorância - 
malbaratamos todos os dias. Distraídos 
e dispersos, abrimos mão do comando 
mental e seguimos o fluxo. O resultado 
disso não é nada bom. O que se 
convencionou chamar de movimento de 
manada (essa correria irrefletida não se 
sabe muito bem pra onde) tem origem 
justamente nessa perda da autonomia, 
quando reproduzimos os pensamentos 
dos outros, nos espelhamos nos 
sentimentos dos outros, e a vida segue 
desprovida de sentido e verdade.
É possível filtrar pensamentos e emoções. 
Oxigenar a mente, serenar o coração. 
Investir tempo e energia na direção do 
equilíbrio, da serenidade, da lucidez. Isso 
requer alguma disciplina, mas é perfeita-
mente possível onde haja VONTADE!
Prece, meditação, leituras e músicas 
inspiradoras, boas companhias, bons 
papos, tudo isso entra no pacote. 

Engana-se quem acha que esses 
cuidados geram alienação, fuga ou 
afastamento da realidade. Na verdade, 
dá-se o contrário: uma mente serena 
percebe com maior clareza o que vai à 
volta, não se precipita em movimentos 
exasperados nem se atormenta com 
facilidade. Tão importante quanto o 
mecanismo "autolimpante" de um forno, 
o antivírus de um computador, ou o olhar 
atento de um jardineiro que remove com 
atenção e cuidado as ervas daninhas do 
jardim, precisamos cuidar todos os dias 
dessa dupla dinâmica que resume a 
nossa existência: a mente e o coração.
A crise lá fora não vai mudar por causa 
desse movimento solitário. Mas a sua 
resposta à crise será outra. Ter opinião 
sobre as coisas é ótimo, melhor ainda 
é manifestá-la sem prejudicar o seu 
fígado, sem se indispor com a pessoa 
amada, sem eleger como inimigo quem 
pensa diferente de você.

De uma forma ou de outra o mundo 
seguirá em frente. As crises se 
sucederão em diferentes ordens de 
grandeza, no plano pessoal ou coletivo.
A grande questão é: como você deseja 
passar por tudo isso? Recolhido  
à prisão de Robben Island, onde cumpriu 
pena de trabalhos forçados por 27 anos, 
Nelson Mandela superou o pesadelo 
do cárcere repetindo como um mantra  
o seguinte trecho do poema "Invictus", 
do britânico William Ernest Henley:
“Não importa o quão estreito seja  
o portão e quão repleta de castigos seja 
a sentença, eu sou o dono do meu des-
tino, eu sou o capitão da minha alma”.
Mandela mobilizou preciosos recursos 
mentais e emocionais para superar 
o ódio e o desejo de vingança, 
resistir ao massacre do corpo físico 
e da esperança, para viver a glória de 
conduzir o processo que resultou na 
implosão do regime racista do apartheid 
na África do Sul.
Sejamos donos do nosso destino. 
Capitães da nossa alma. Há um futuro 
auspicioso pela frente.
FONTE AUTORIZADA: Facebook Jornalista André 
Trigueiro https://t.co/mdhIrnfRqd

André Trigueiro - jornalista, autor vários livros 
entre eles "Viver é a Melhor Opção - A prevenção 
do suicídio no Brasil e no Mundo" (Ed. Correio 
Fraterno, 2015).

Ramiro Gama nos conta no livro Lindos 
Casos de Chico Xavier que, em meio 
às sessões com Chico, espíritos 
zombeteiros procuravam atrapalhar os 
trabalhos contando histórias tenebrosas. 
Os guias de Chico enviavam mensagens 
de ânimo, sugerindo uma concentração 
homogênea, sadia, e, aos comentadores 
da lição do Evangelho, uma explanação 
sincera, feita com humildade. Mesmo 
assim, no dia seguinte, Chico é tentado 
novamente ao ir de charrete para a 
Fazenda Modelo. Espíritos, que ainda 
não ouviram a Voz do Divino Amigo e se 
perdem na estrada larga dos vícios, da 
provocação e do mal, procuram fazê-lo 
parar para lhes ouvir a continuação das 
tais histórias... E é orando e vigiando, 
pensando no Bem e na responsabilidade 
de servidor de Cristo, que consegue 

passar e se ver livre das ciladas...
Esse relato de Chico é um belo exemplo, 
que revela a vitória da oração e vigilância, 
quando realizadas com o coração 
suspenso e voltado para Jesus. 
Nesse momento conturbado que vive 
a humanidade, sendo tentada a todo 
tempo pelas vibrações negativas que 
imperam nesse mundo de provas e 
expiações, uma mensagem recebida e 
relatada no livro em 1953, assinada pelo 
espírito Amaral Ornelas, não deixa de ser 
atual proveitosa e animadora:
“Enquanto o mundo hostil ruge e se 
desatina no mal com que a si mesmo 
alanceia e atraiçoa: guarda contigo a paz 
risonha, amiga e boa e avança com Jesus 
na jornada divina. Segue ostentando na 
alma a rútila coroa da humildade e do 

amor, na fé que te ilumina e, abrindo o 
coração qual fonte cristalina, aprende, 
aluda e crê. Serve, luta e perdoa...
Fita o mestre na cruz e segue-o, monte 
acima, recebe jubiloso a dor que te 
sublima e, abraça na bondade a senda 
meritória. Embora a tempestade em que 
a terra se agita, terás contigo mesmo a 
beleza infinita Da Suprema Alegria em 
Suprema Vitória!”
Para nossos amigos leitores aproveitarem 
mais das obras que Chico nos deixou, 
em outro livro, pelo Espírito de Emmanuel 
- Religião dos Espíritos, mais uma 
mensagem de ânimo: “Lembra-te de que 
um sorriso de confiança, uma prece de 
ternura, uma frase de bom ânimo, um 
gesto de solidariedade e um minuto de 
paz não tem preço na terra”.

PALEsTrAs E PAssEs
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
04 Jul Vida em Família

11 Jul Passagem do Plano Espiritual  
para o Plano Corporal

18 Jul O Semeador 
25 Jul Meu Reino não é Deste Mundo

01 Ago Passagem do Plano Corporal  
para o Plano Espiritual

08 Ago Homem e Pai
15 Ago Paz e Lucidez 
22 Ago Evangelizando Espiritos: Missão da Paternidade
29 Ago Doutor Bezerra de Menezes

QUARtAS-FEIRAS - 12 h
06 Jul Vida em Família
13 Jul Crises Atuais do Mundo
20 Jul O Centro Espírita
27 Jul Homem e Pai
03 Ago O Semeador 
10 Ago Aceitação da Morte
17 Ago Meu Reino não é Deste Mundo

24 Ago Passagem do Plano Espiritual  
para o Plano Corporal

31 Ago Doutor Bezerra de Menezes
QUINtAS-FEIRAS - 20 h

07 Jul O Semeador 
14 Jul Meu Reino não é Deste Mundo
21 Jul Vida em Família

28 Jul Passagem do Plano Espiritual  
para o Plano Corporal

04 Ago Muitos são Chamados.... 
11 Ago Homem e Pai

18 Ago Passagem do Plano Corporal  
para o Plano Espiritual

25 Ago Doutor Bezerra de Menezes
SábADo - 10 h

02 Jul O Centro Espírita
09 Jul Meu Reino não é Deste Mundo
16 Jul Vida em Família
23 Jul Crises Atuais do Mundo
30 Jul Acolhimento na Casa Espírita
06 Ago Meu Reino não é Deste Mundo
13 Ago Homem e Pai
20 Ago O Semeador 
27 Ago Doutor Bezerra de Menezes

ATENDIMENTO FrATErNO
DIA hOrA OBJETIVO / TEMA

2a. e 
5a.feira 19:30

O Atendimento Fraterno 
presta-se a receber todos 
que buscam na Doutrina 
Espírita o abrigo para as 
suas questões existenciais.4a.feira 12:00

CursOs
ÁREA DOUTRINÁRIA

2ª feira 20:00 Básico do  Evangelho

4a.feira
15 e 20:00 Básico de Espiritismo
15 e 20:00 Educação Mediúnica I  e II

5a.feira

15:00 Básico do  Evangelho 
20:00 Atendimento Fraterno
20:00 Básico de Espiritismo
20:00 Educação Mediúnica I

Sáb. 10:00 Educ. Espírita para Infância

7

ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
18:45 Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)
18:00 Inglês conversação

3a.feira 19:30 Espanhol (Básico I e II)
4a.feira 20:00 Informática básica
5a.feira 19:45 Informática - Internet

3a, 4ª, 5ª 14:30 Alfabetização para adultos - 
Oficina de leitura e escrita

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 para Gestantes



APOIO

A prece como fonte de recursos
A prece é instrumento valioso e de 
grande auxílio em nosso processo 
evolutivo. Quando oramos, entramos, 
por meio do pensamento, em 
comunicação com o ser a quem nos 
dirigimos. Colocamo-nos em contato, 
seja com Deus ou seus mensageiros, 
ou com o Mestre Jesus, rogando-
lhes ajuda, consolo, ou mesmo 
um norte como direção de nossas 
vidas, como uma bússola que indica  
o melhor caminho a tomar quando nos 
encontramos perdidos, sem direção.
Como o próprio Mestre Jesus nos 
ensinou; “Seja o que for que peçais 
na prece, crede que o obtereis  
e concedido vos será o que pedirdes.” 
(Marcos, 11:24). Logo, está em nossas 
mãos, em nossas orações, pedirmos  
o que necessitamos, bem como  
a forma como o faremos, com fé  
e confiança que seremos atendidos.
E o que ocorre quando oramos? 
Quando oramos ligamo-nos a Deus e a 
seus mensageiros - os bons Espíritos. 
Aproximamo-nos deles e colocamo-nos 
em conexão com o Alto. Recebemos 
neste contato suas inspirações 
amorosas e benéficas, as quais nos 
auxiliarão em nossas escolhas, como 
uma luz que ilumina e clareia nosso 
caminho, e, assim, ampliamos nossa 
capacidade de enxergar e escolher  
o melhor rumo, as melhores ações para 
nós mesmos. Esse contato pela prece 
nos fortalece para assim passarmos 
pelos obstáculos que a vida nos 
apresenta, bem como suportarmos as 
provas por que tenhamos que passar, 
em consequência de nossos erros, 
com resignação e com capacidade 
de contornarmos situações difíceis. 
A prece pode nos dar a paciência 
necessária para tanto.

A qualidade de nossas preces e o modo 
como oramos influencia nesse contato 
com Deus e seus mensageiros? 
Sim. O Mestre Jesus nos ensinou  
a orarmos com sinceridade, com todo 
o nosso coração, com confiança e fé 
de que seremos ouvidos e atendidos. 
A prece não é um ato maquinal  
e deve ser inteligível. Necessitamos 
compreender tudo o que colocamos 
em nossas preces. Com humildade, 
podemos pedir, agradecer e glorificar. 
Os Espíritos nos ensinaram diversos 
modelos de prece ditados por eles 
mesmos. No Evangelho Segundo  
o Espiritismo, Cap. XXVIII, encontramos 
uma coletânea de preces, podemos 
segui-las ou criarmos com nossas 
palavras que saem de nossos 
corações. O importante é elevarmos 
nossa alma a Deus, já que Ele aceita 
todas as preces quando sinceras. 

Segundo Allan Kardec, o poder  
da prece está no pensamento. 
Podemos orar em qualquer lugar, a 
qualquer hora, a sós ou acompanhados. 
“Deus vê o que se passa no fundo dos 
corações; lê o pensamento e percebe 
a sinceridade.” completa Kardec. 
Desse modo, orando com sinceridade, 
fé, boa intenção e pensamento 
elevado promoveremos a eficácia  
de nossas orações, e, nos colocando 
em comunicação com Deus e os bons 
Espíritos, atendidos seremos.

Portanto, a prece constitui o melhor 
recurso de que nós devemos nos valer 
sempre. Seja quando sentimos que 
a vida torna-se por vezes um fardo 
pesado demais para nossas forças, 
seja somente como instrumento  
de aliviar dores e consolo de mazelas 
diárias ou nem tanto penosas. 
A ligação com Deus e com seus 
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Caroline Nassif, professora de curso da área doutrinária no IEE.
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mensageiros, pela da prece nos  
dá a força necessária para suportarmos 
com mais confiança e coragem nossas 
vidas e seus obstáculos. 
Fortalecidos com a assistência do 
Alto, somos auxiliados a resistir  
a maus pensamentos e a más 
escolhas. Tornamo-nos mais vigilantes 
em relação à nossas vidas. Mas, às 
vezes, somos auxiliados e não damos 
crédito ao efeito de nossas preces. Elas 
o são mais valiosas do que possam 
parecer. Deus testa nossa confiança 
em nós mesmos. Logo, é necessário  
que acreditemos em nossos pedidos de 
auxílio, assim como no que recebemos. 
Confiança em nós mesmos, em Deus 
e em seus mensageiros; bem como 
no que solicitamos e no que somos 
atendidos. Somos nós que dirigimos 
nosso livre arbítrio, ou seja, solicitamos 
ajuda, mas a escolha de aceitar ou não 
os bons conselhos, é nossa. 
A prece, portanto nos desperta  
o desejo de fazermos o necessário 
para nos tornarmos felizes. Vencendo 
dificuldades, escolhendo o melhor 
caminho a seguir e nos desviando 
de males, com sabedoria, nos 
distanciamos de nossas aflições. 
Fazendo orações amorosas e sinceras, 
ligando-nos a Deus, sendo assistidos 
e inspirados por bons Espíritos nos 
tornamos fortalecidos, enriquecidos  
e cheios de coragem para seguirmos 
em frente com fé e confiantes em nossa 
total capacidade de melhora contínua. 
“A prece torna o homem melhor, porque 
aquele que faz preces com fervor  
e confiança se torna mais forte contra as 
tentações do mal, e Deus lhe envia bons 
Espíritos para assisti-lo. É um socorro 
jamais recusado quando pedimos com 
sinceridade.” Allan Kardec, Livro dos 
Espíritos, Lei de Adoração.

Anuncie seu negócio ou produto conosco
Patrocinando esse jornal, você também estará 

contribuindo para a divulgação da doutrina espírita.  
Temos uma tiragem de 1.000 exemplares que atingem 

um público de aproximadamente 5.000 leitores. 
Contatos em nossa recepção ou através do email:  

iee-solidariedadenotrabalho @hotmail.com


