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A corrupção - negação das Leis
Divinas. Por quê?
Corrupção... será que sabemos responder de forma simples e direta, porque isto é uma
negação das Leis Divinas? Desviar recursos, comprometer-se espiritualmente... Você já
pensou que isso é incompatível com o crescimento moral da humanidade?
Como espíritas, devemos dar exemplos de comportamento correto.
Leia na página 4

LEIA TAMBÉM

Psicologia e Espiritismo

O caráter nos dias de hoje. Viva
de tal forma que quando seus
filhos pensarem em justiça,
honestidade, generosidade e
integridade, eles se lembrem de
você. Página 5.

Infância e Juventude

Amor ao próximo, respeito, cooperação, a importância de se trabalhar
os valores morais e a ética. Devemos
mais do que nunca estar atentos
a orientação às nossas crianças
e jovens . Página 3.

Espaço Aberto

A Recepção e o Atendimento
fraterno. Conheça um pouco mais
sobre o IEE, como funcionam
estes dois serviços, qual a sua
importância, e as portas que se
abrem com o trabalho dessa equipe
acolhedora. Página 5.

Atualidades

Razões para acreditar. Hoje em dia,
conseguimos ver muitas pessoas
que já deram os primeiros passos no
entendimento das lições ensinadas
por Jesus. Página 7.

Assunto em Família

Crônica Espírita

Expiação coletiva. O desrespeito
ao projeto do Criador visando
êxitos materiais iludindo-se com
a vida terrena que representa uma
oportunidade de trabalho, de
aprendizado e resgate na busca
da felicidade. Página 6.

Matéria Especial

A ganância acima do bem comum
gera energias deletérias que acabam por servir de material ectoplasmático às entidades trevosas
interessadas no caos das Nações
do mundo, retroalimentando
sentimentos menos dignos nos
corações de grandes massas
populacionais. Página 7.

Matéria Doutrinária

Dai a César o que é de César.
Acima de quaisquer circunstâncias
transitórias entre os homens,
prevalece para eles a inadiável
necessidade de melhorarem-se
intimamente, atentos à vida real
que os espera no futuro. Página 8.

As justificativas de nossas condutas, a importância dos exemplos
que damos. Ensinamos aos
nossos filhos, moral e bons
costumes, mas às vezes não
os praticamos. Página 6.

A Doutrina em Destaque

O Ter e o Ser, sendo questionados. Nossas respostas prontas
sempre nos apontam um caminho,
mas será que entendemos e
praticamos o que respondemos?
Página 3

EDITORIAL

sugestão de leitura

Por que não? É hora do sim...

Leis Morais da Vida
Ditado por Joanna de Ângelis
ao médium Divaldo Pereira Franco

Na construção dos temas deste Jornal, buscamos no nosso dia a dia
os ensinamentos preciosos que queremos transmitir e aprender juntos.
Portanto, nesse momento onde estamos vivendo tristes notícias sobre
corrupção, que têm ferido nossa brasilidade, achamos ser importante
aproveitarmos para falar sobre isso de uma forma abrangente, usando
das várias e diversas “Seções do Jornal IEE” para tratarmos de
maneira apolítica, o que tem por trás desses atos impensados - e em
hipótese alguma, criticar os envolvidos nesse processo. Falamos de
Amor ao próximo, Respeito, Cooperação, Honestidade, Moral, Ética e
Distorção de valores, na visão da doutrina espírita.

Esta belíssima e vigorosa obra nos revela o grande valor
das Leis Morais da Vida, alertando-nos para a imperiosa
necessidade de segui-las à risca, em benefício da evolução
moral e espiritual. A abnegada Mentora esclarece-nos que
as referidas leis não se submetem às injunções transitórias
das paixões humanas, e assim o homem não consegue
padronizá-las, nem subjugá-las às suas torpes determinações.
No manuseio das inspiradas e iluminadas páginas desta
obra-prima da Espiritualidade, o leitor enriquecerá os seus
conhecimentos e o seu Espírito.

Temos por consenso que a corrupção é um erro, mas será que
sabemos entender o quanto isso nos compromete a evolução? Está
aí o nosso objetivo, “os nossos atos”. As mudanças que esperamos
promover com este Jornal são primeiramente em nós mesmos: refletir,
repensar, olharmos para dentro. Aproveitando esses exemplos que
estamos repudiando, para crescermos. Olhemos para os nossos bons
atos, o quanto felizes somos nestes pequenos momentos. Sabemos
que podemos contar com a ajuda de enviados do Alto para multiplicálos, perpetuando assim este estado de elevação espiritual.

Promoções da Livraria IEE:
Maio - Livros de Léon Denis e Gabriel Delanne com 20% de desconto.
Junho - Obras de Hermínio C. Miranda com 20% de desconto.

NOTíCIAS IEE

Temos muitas razões para acreditar que podemos ser, muito mais do
que ter, agindo conforme Jesus nos ensinou. Qualquer ato que vá
contra isso, trará retardamento em nossa evolução. O amor e o respeito
a nós mesmos são fatores que estão construindo o nosso caráter, nos
preparando para o mundo maior.
Cansados de criticar, agimos nos transformando. Levando estes
preciosos ensinamentos aos que nos cercam, aos que amamos,
aos que vêem sem ser vistos; frutos dos nossos bons exemplos
inconscientes, devido ao entendimento adquirido.
Que a fé no Cristo continue sempre em nossos corações.
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Em abril dois acontecimentos movimentaram a casa:
Participamos do 16º. Congresso Estadual Espírita que
aconteceu entre os dias 18 e 21 de abril, e no dia 25
fizemos nossa tradicional Noite da Pizza.
No dia 23 de maio, temos um encontro marcado com
todos vocês: leitores, trabalhadores e amigos. O mês
de aniversário da casa nunca pode passar em branco,
não é mesmo?
O tema do evento será O Homem: célula mater da criação. Teremos duas
convidadas: Sandra Della Polla e Rita Foelker. A primeira natural de Porto Alegre,
ativa em várias frentes da doutrina, fará uma palestra tendo como tema: “Centro
Espírita – célula da Doutrina Espírita”.
Rita Foelker, de Jundiaí, palestrante e escritora, vai nos brindar com o segundo
tema: A Família – Célula da Sociedade

EXPEDIENTE
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 Irene Gaviolle - Diagramação:
José Luiz Mendieta e Sandra Alves

O encerramento será feito com uma mesa redonda, com a participação de
ambas e de todos os convidados. Será um encontro. Amigos se confraternizando
na manhã de sábado comemorando nossos 66 anos de existência.Participem!
Em junho teremos a festa junina. Evento que conta com participação maciça dos
alunos de todos os cursos. Não percam!

APOIO

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

A Doutrina em destaque
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José Rodrigues Passarinho

Ter e Ser

Quando se pergunta o que é
melhor, “ter” ou “ser”, a resposta
politicamente correta é “ser”.

cumprindo sua missão como detentores de grandes recursos, com
certeza terão que responder por isso.

Mas afinal de contas, o que há
de err ado com o “ter”, com a
prosperidade, com a riqueza?

Além disso, é um grande preconceito
generalizar. Há empresários que
realmente utilizam bem estes
recursos, inclusive apoiando grandes
projetos sociais.

Será que a ambição é tão ruim
assim, que o dinheiro não traz
mesmo felicidade?
É bem verdade que, se há uma coisa
que não levaremos desta vida, essa
coisa é o dinheiro. Vamos sem nada,
só com o espírito (e o perispírito)
e o que a gente conseguiu colocar
nele: aprendizados!
Mas e por aqui, será que não tem
algum valor o dinheiro?
Ás vezes fala-se muito mal dos grandes
empresários. São ricos, gananciosos,
ambiciosos. Porém, geram milhares
e milhares de empregos. Sem essa
ambição, eu, você, nossos vizinhos
e mais bilhões de pessoas estaríamos
desempregados.
Essa é a definição mais adequada
para os bens materiais: recursos.
Recursos para promover o bem, gerar

Ou seja, em relação ao “ter”, o
problema não é o recurso, mas sim o
que se faz com ele.
Agora vamos ao “ser”. E não vale dizer
“está bem, não quero “ter”, quero
“ser”... Rico.
empregos, produzir comida, roupa e
tudo que a humanidade precisa neste
mundo material.
Mas será que esses empresários estão
fazendo bom uso desses recursos.
Será que não daria para gerar mais
empregos ou construir mais benefícios
coletivos se eles não fossem tão
egoístas, tão ambiciosos? Sim, pode
ser, mas daí, deixemos a justiça divina
cuidar disso. A semeadura é livre,
mas a colheita é obrigatória, lembra?
Portanto, se eles não estiverem

O que temos que ser? Temos que
ser bons, generosos, caridosos,
amorosos, enfim, temos que lembrar
que somos humanos. Humanos? Mais
que isso, somos espíritos.
O “ter”, sem dúvida, nos liga à
ganância, aos interesses, ao medo de
perder o que se tem, ao materialismo,
ou seja, à esse nosso planeta.
O “ser”, por outro lado, nos liberta,
nos espiritualiza, nos faz ver que o
materialismo é um recurso ao nosso
desenvolvimento espiritual.

“Ser”, com um bom uso do “ter” é o
melhor caminho.
Com a consciência de sermos
espíritos, conseguiremos uma melhor
visão dos recursos. Não vamos
querer ter sozinhos, o egoísmo será
eliminado, vamos utilizar bem os
nossos recursos, por que saberemos
que são empréstimos dos quais
vamos prestar contas.
Lembro de Gandhi, Mandela, Francisco
de Assis, Tereza de Calcutá, Chico
Xavier e tantos outros que viveram
vidas sem posses e fizeram tanto
pela humanidade. Não eram TERES
humanos e sim SERES humanos. Mais
que isso: são grandes seres espirituais.
E o maior exemplo de todos, de total
humildade, total falta de posses.
Nem casa, nada. Foi, e é da maior
influência
para
a
humanidade.
Mesmo sob o maior de todos
os cárceres, a caminho da execução,
se sentia livre. Porque era, porque
é nosso querido Mestre Jesus.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Claudia Bronzoni pela Equipe de Evangelização Infantil do IEE

Amor ao próximo, respeito, cooperação, honestidade
A partir de exemplos reais, estimulamos
nas crianças e jovens o sentimento de
ajuda mútua, respeito e colaboração,
necessários para evolução espiritual e
desenvolvimento das potencialidades
da verdadeira natureza da criança como
espírito imortal.

Em uma época em que os valores
morais e a ética, principalmente em
nosso país, têm sido uma questão de
abandono e motivo de estarrecimento
do homem cristão, nós evangelizadores
e pais, devemos mais do que nunca
estar atentos na orientação de nossas
crianças e jovens sobre as Leis Morais,
que pertencem à alma e que dizem
respeito às noções do bem e do mal
que podemos causar ao nosso próximo.
É por isso que em nossas aulas
de evangelização, a lei do amor,
justiça e caridade é mote contínuo na
construção das atividades e reflexões
às quais os evangelizandos são
expostos semanalmente.
Jesus nos disse que devemos amar ao
nosso próximo como a nós mesmos
e isso implica fazer com os outros

Equipe de Evangelização Infantil 2015

somente aquilo que gostaríamos
que fizessem a nós. Por isso, sempre
exemplificamos aos evangelizandos,
atitudes e comportamentos que
possivelmente ocorrem no dia a dia e que
são comportamentos de acordo com

as Leis Morais. Por exemplo, escutar
com atenção as pessoas quando falam
conosco; dividir o que temos com os
outros colegas que gostariam de ter algo
igual; devolver a borracha ou lápis que
emprestamos do amigo.

Neste sentido, pais e evangelizadores devem auxiliar a criança em
seu processo educativo, através
de experiências que permitam
a construção de uma autonomia
moral e intelectual. Como ser que
pensa, sente e age no bem, cuja
evolução constante sustentará a
base de uma nova civilização para o
próximo milênio. Esta nova era exigirá
um homem mais espiritualizado,
vibrando em maior sintonia com Deus
- a partir da construção do Reino
interior de cada um.

Jornal IEE
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MATÉRIA DE CAPA
André Steagall Gertsenchtein

A corrupção - negação das Leis Divinas. Por quê?
Temos todos assistido, estarrecidos,
aos episódios de corrupção mais
recentes. Às vezes nos questionamos
como é possível alguém fazer isso
tudo e dormir sossegado. O fato
destas coisas despertarem tal
sentimento em nós já é bastante
positivo (houve tempos em que isto
seria considerado menos acintoso).
Bem, o que ocorre é errado,
sabemos. Mas será que sabemos
responder, de forma simples e direta,
porque a corrupção é uma negação
das Leis Divinas?

permanecendo no planeta apenas
aqueles cuja característica maior é a
boa vontade. Nesse ambiente (do futuro
“planeta de regeneração, como Kardec
define em “O Livro dos Espíritos”) não
haverá espaço para desigualdade
e nem para submissão de uns a outros.
Mas não haverá, sobretudo, lugar para
o egoísmo e a ganância - que são
a semente da corrupção.

Porque a corrupção desvia
recursos dos mais necessitados.
A corrupção consiste, grande parte
das vezes, no desvio de recursos
públicos destinados a programas de
atendimento aos mais necessitados.
Tais recursos farão falta a pessoas
doentes, com fome, e no atendimento
a escolas e hospitais. A falta destes
recursos agrava o sofrimento, e faz
do corruptor, o responsável direto
por este sofrimento aumentado.
Sim, vivemos as situações que nós
mesmos programamos, de acordo
com as necessidades de cada um.
Mas é parcela integrante de nossa
experiência - e de nossa obrigação
- a prática da caridade. Kardec é o
autor da máxima “Fora da caridade
não há salvação”, demonstrando
toda a importância desta virtude
para o crescimento do espírito.
Não há quem não tenha ouvido a
pergunta: “mas se é da prova de fulano
sofrer, ao ajudá-lo eu não ‘altero’ sua
programação?”. Não. Parte da prova
dele - talvez a parte mais importante é a de ser ajudado. E parte da nossa,
a de ajudar. Aprende-se mais com
o exemplo de quem ajuda, do que
com o próprio sofrimento. Na dúvida,
faça o bem. Sempre. Quem pratica a
corrupção - ativa ou passivamente colabora com o desamparo material
dos que mais precisam de amparo.
É, ao mesmo tempo, egoísmo e falta
de caridade. E, evidentemente, é
contrária às Leis de Deus.
Porque a corrupção traz comprometimento grave ao espírito.
Quem corrompe - ou é corrompido - o
faz porque age cegado pela ganância.

Imagem Google

Busca benefício, esquecendo-se
que esse benefício é passageiro.
Além dos riscos que corre com a
justiça terrena, ao corromper (ou
ser corrompido) o indivíduo adquire
graves compromissos para seu
espírito. Esses compromissos, além
de acompanharem o indivíduo após
o desencarne (ao contrário dos bens
terrenos), exigirão resgate para com
todos os prejudicados e consigo
mesmo. Esse comprometimento ao
espírito (dele e de outros) é, também,
uma afronta à Lei de Deus.
Porque a corrupção contraria o
princípio da honestidade.
Um dos valores éticos mais
importantes que lutamos para
transmitir para nossos filhos é a
honestidade. E o que é a honestidade
senão um dos fundamentos mais
importantes da Lei de Deus?
Sendo a corrupção essencialmente
contrária à honestidade, portanto,
também neste ponto ela consiste em
negação das Leis Divinas.
Porque a corrupção é incompatível com o crescimento moral
da humanidade.
Em “Obras Póstumas”, Kardec
aborda a visão espírita do lema da
Revolução Francesa (“Liberdade,
Igualdade e Fraternidade”). Trata-se
de ideal de grande valor ético, mas
de difícil aplicação. Várias culturas,
em épocas diversas, buscaram

aplicar tais ideais - sempre segundo
determinada ordem, mais afinada
com a sociedade em questão. Em
alguns locais buscou-se implantar
a liberdade, acreditando-se que
esta resultaria nas duas outras. Em
outros locais, buscou-se igualdade,
também com a convicção de que
em sociedades de iguais os demais
valores seriam consequência.
Nenhuma das duas experiências foi
inteiramente bem sucedida - e Kardec, na obra citada, explica que sem
a Fraternidade, a Liberdade resultaria na submissão pura e simples do
mais fraco ao mais forte, como resultado do egoísmo, e a Igualdade
resultaria em divisão artificial que em
curto tempo (uma vez que contrária
às características individuais de cada
espírito) resultaria em nova classe de
privilégios, e simplesmente trocaria
um despotismo por outro - novamente por conta do egoísmo. Para
que o belo lema da França possa ser
aplicado, é imprescindível, segundo
Kardec, que se comece pela Fraternidade. Tal é imprescindível para o
crescimento moral da humanidade.
E o que é a corrupção senão uma
demonstração forte de egoísmo,
contrária, portanto, à Fraternidade?

Trata-se de processo gradual, pois
os espíritos nos ensinam que à
medida que espíritos em desarmonia
com
esses
novos
princípios
desencarnarem, eles não mais
reencarnarão em nosso planeta. Tal
transformação já vem ocorrendo,
apesar do sentimento aparente
de agravamento da violência e da
desonestidade. É preciso lembrar
que há pouco mais de duzentos
anos
sequer
consideraríamos
violência certas coisas inaceitáveis
na sociedade moderna. E que atos
de desonestidade, hoje, ainda que
praticados, são condenados e
trazem indignação para a imensa
maioria das pessoas.
Importância do Exemplo
Os espíritos também nos ensinam
que ao homem honesto a Lei
de Deus garante os recursos
necessários para a sobrevivência,
reforçando que a corrupção resulta
em recursos dos quais ele não
precisa (ainda que sua ganância
possa levá-lo a pensar que precisa).

E o futuro? A extinção da corrupção no mundo.

Voltando ao início do nosso texto,
ao recebermos as notícias que têm
sido comuns, pensamos: “que tipo
de gente faz isso?” e ainda “as
coisas não tem jeito, o Brasil vai de
mal a pior”. Sabemos que todos os
espíritos serão perfeitos, um dia, e
que vivemos uma época difícil, mas
temporária. Ao fazermos comentários
pessimistas, sintonizamos com
faixas vibratórias menos iluminadas
e colaboramos com a tarefa do mal.
Como espíritas, devemos servir de
referência para os que convivem
conosco, buscando dar exemplos
de comportamento correto.

A Terra passa por um período de
transição em que seus habitantes
serão gradualmente “separados”,

Afinal, como diz o provérbio judaico,
um bom exemplo vale mais que
mil palavras...

psicologia e espiritismo
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Sandra Dourado

O caráter nos dias de hoje
“Viva de tal forma que quando seus
filhos pensarem em justiça, honestidade,
generosidade e integridade, eles se
lembrem de você.” Autor desconhecido
Ainda somos muito teóricos com pouca
prática. A informação de como proceder
na sociedade de forma justa, ética e
moral, está muito perto de nós, pelos
bons programas da televisão, dos livros,
da internet, dos professores. Sabemos
bastante sobre o assunto, muitos
de nós seríamos excelentes mestres
neste quesito. E no exercício? Falou
Aristóteles: “Só é útil o conhecimento
que nos torna melhores”.
Somos indivíduos conectados a um
organismo social, assim toda ação
particular reverbera no todo. Ter
um bom caráter ou ter reputação?
No primeiro fazemos o que é certo,
mesmo que ninguém esteja vendo.
Esta é a sua atitude? No segundo
agimos para aparentar poder, riqueza,
saber, bondade... buscando benefício
para nós e/ou para um grupo seleto.
Um caráter saudável se apresenta da
mesma forma diante do bem, do mal e
das adversidades.
O egoísmo e o orgulho invertem valores,
porque eles ocupam o lugar do amor.
Estes dois sentimentos são filhos de

Imagem Google

um complexo de inferioridade, e esta
sensação cria a ilusão de que ter mais
que o outro (a qualquer custo) nos torna
melhores e assim “amados e admirados”.
O egocentrismo, normal em crianças de
3 a 6 anos, por vezes, nos acompanha
na vida adulta. Desse modo pensamos
que crescemos e amadurecemos,
parece que psiquicamente não. A
maneira como tratamos, pensamos e
falamos de nosso próximo, diz muito de
nós e não deles. Se distorcer valores,
enganar, tirar vantagens são hábitos
que nos intoxicam o espírito, não
reconhecer os erros é ainda pior, nos
prendem a um solo árido - é como ficar
ancorado. Para começar a se libertar é
preciso reconhecer e entrar em contato
com a “sombra” que reside em nós.
Os descaminhos que grassam neste

planeta, onde pode ser percebida
a incapacidade de ter empatia e
amor pelos outros, têm como causa
a carência de princípios espirituais
divinos; o descaso com a educação dos
sentimentos para formação de caráter e
da consciência moral do indivíduo. As
coisas existem para serem usadas e as
pessoas para serem amadas, nunca
devemos inverter esta ordem.
Amar é estar em harmonia consigo e
com Deus. A falta de amor aprisiona
os talentos. Mas como fortalecer cada
um na busca da essência divina?
Fortalecendo a célula de qualquer
sociedade: a família. Uma família que
educa (não adestra) estabelece limites
com amor, tem os papeis definidos
(quem são os pais - autoridade, diga-se
figura paterna e materna independente
de gênero - e quem são os filhos) e
traz Deus para dentro do seu lar, está
preparada para cumprir o seu papel
primordial, encaminhar espíritos pelo
caminho do bem, despertando em suas
almas a noção da responsabilidade e o
senso de justiça.
Segundo Allan Kardec, a educação,
se bem compreendida é a chave
do progresso moral. O objetivo da
encarnação é o aprendizado. Aprender
a conviver em harmonia com a lei divina,

sendo a única que conduz o homem
à felicidade. Essa lei está inscrita na
nossa consciência e, embora possa ser
momentaneamente esquecida, jamais
poderá ser apagada.
Compete-nos manter uma conduta ética
no cotidiano, em todas as relações que
estabelecemos com o nosso semelhante
e a sociedade, ainda que em detrimento
dos nossos interesses pessoais. Cabenos viver e exemplificar a conduta ética
no lar, na vida profissional, nos negócios,
na política, na administração pública,
consultando sempre a nossa consciência,
onde está escrita a lei de Deus.
Embora observemos valores distorcidos
na nossa sociedade, sabemos que
nenhuma força danosa que venha da
insensatez dos homens, conseguirá
impedir que sigamos pelos caminhos
da esperança e da concretização de um
mundo ditoso e feliz.
“Pensa que a Terra é um campo de
batalha, onde a matéria e os sentidos
assediam continuamente a alma; corrige
teus defeitos, modifica teu caráter, reforça
a tua vontade; eleva-te pelo pensamento,
acima das vulgaridades da Terra e
contempla o espetáculo luminoso do
céu.” Leon Denis, Depois da Morte.
VIEIRA, W. Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz. 5ª
ed. RJ. FEB, 1974 VINÍCIUS. Nas pegadas do Mestre.
12ª ed. FEB, 2009

Espaço Aberto
Irene Gaviolle

A Casa Espírita: Recepção e Atendimento Fraterno
A Recepção tem por finalidade receber
fraternalmente a pessoa que busca
o Centro Espírita e encaminhá-la às
várias atividades que a casa oferece.
Uma destas atividades é encaminhar o assistido ao entrevistador
do atendimento fraterno.
A função da recepção é muito
importante porque muitas pessoas
que chegam ao Centro Espírita
estão desorientadas, nervosas e até
com receio (devido às suas origens
religiosas ou culturais) e este primeiro
contato pode influir muito para que
a pessoa aceite ou não passar pelo
atendimento fraterno, pela assistência
espiritual ou passe, e se integrar em
grupos de estudo existentes.

práticos, de diagnosticar os que
buscam o Centro Espírita, e darlhes através de breve entrevista o
encaminhamento aos vários tipos de
assistência espiritual. É uma entrevista
de triagem, pois, através deste primeiro
encontro o entrevistador pode separar
os casos de enfermidades no corpo
de questões mais simples, e casos
realmente espirituais e psíquicos, que
mereçam um atendimento efetivo pelo
trabalho de assistência espiritual.

O Atendimento Fraterno
O objetivo deste trabalho é encontrar
uma forma, pelo menos em termos

É objetivo também do atendimento
fraterno encaminhar o assistido aos
Cursos Doutrinários, pois nem todos
que comparecem ao Centro Espírita
trazem consigo problemas espirituais.
Em linhas gerais, a entrevista visa dar

um acolhimento fraterno, atenção, e
simpatia aos que chegam ao IEE. O
entrevistador ouve com serenidade as
queixas do assistido, sugere a prática
do “Evangelho no Lar”, e o recurso da
prece, pois a oração é luz na defesa do
corpo e da alma.
Através do diálogo o entrevistador
procurará elevar o ânimo do assistido,
colocando esperanças em seu coração,
orientando-o sobre o que fazer para se
melhorar ou superar os problemas.
Após ter conversado o suficiente
para entender os problemas do
entrevistado, o entrevistador irá, por
escrito, fornecer a indicação de dias
e horários do trabalho da casa que o
assistido poderá frequentar.
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As Justificativas de nossas condutas
Sermos honestos e moralmente
corretos conosco mesmo é dever
legal e cristão do homem. Mas será
que conseguimos ser verdadeiros e
dar bons exemplos dentro e fora de
nossos lares? E nossos filhos nos
vêem como pessoas 100% idôneas?
Como formarmos adultos melhores?
Albert Schweitzer, médico e filósofo alemão, dizia que a criança
aprende de três maneiras: 1)
pelo exemplo; 2) pelo exemplo
e 3) pelo exemplo.
O exemplo tem grande importância
na educação dos filhos e nos relacionamentos familiares, pois para
exemplificarmos
devemos
nos
educar ou reeducar.
Ensinamos aos nossos filhos, moral e
bons costumes e, às vezes, fugimos
do que ensinamos.

No primeiro exemplo a criança não
consegue entender como ela vai dizer
que o pai/mãe não estão, se ela está
olhando para ele(a) e, o mais comum,
é a criança dizer: meu pai (mãe)
mandou dizer que não está.
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Dois exemplos simples que acredito
todos nós já passamos um dia são:
- Toca o telefone, meu filho atende
e eu, bem baixinho, digo a ele: diga
que eu não estou!
-P
 egar docinho na festa antes
do horário do parabéns...

Ao mesmo tempo, fica gravado na
memória da criança que aquilo é uma
mentira lícita e ela vai se utilizar disso
para fazer ou deixar de fazer alguma
coisa, como os deveres de casa, a lição
escolar, simplesmente dizendo que já
executou suas tarefas e os pais nem se
lembram que ensinaram o filho a mentir
num simples “fala que eu não estou”...
No segundo exemplo, que parece
“bonitinho”, a criança está aprendendo
a “furtar um docinho”, porque está
fora de hora e também parece lícito,
mas é a falta de limite que leva a
criança pegar as coisas dos outros,

quando não foi dada permissão para
isso. No caso da festa, a permissão
é o parabéns ou o pedido ao
responsável pela festa.
Criança precisa de amor, carinho,
orientação, limite, disciplina, mas
também aprender a respeitar as
pessoas independente de idade,
sexo, etnia ou hierarquia.
Jesus não deixou nada escrito, deixou
apenas exemplos para fazermos
o mesmo. Por este motivo vamos
ser conscientes com nossa missão
durante nossa passagem pelo planeta
Terra, mesmo que não saibamos qual
é essa missão.
Kardec complementou e fez um apelo,
dizendo: “Espíritas amai-vos e instruivos”. Assim vamos aprender a dar bons
exemplos onde quer que estejamos.

crônica espírita
Helga Klug Doin Vieira

Expiação coletiva
A Humanidade terrestre passa, na
atualidade, por forçoso processo
de angústia, insatisfações, dores,
ansiedades e medos resultantes de
condutas e valores colocados em
primazia no mundo moderno, o que
a tornou egocêntrica e imediatista,
profundamente, ligada às práticas
materialistas.
Ante essas evidências, é necessário
e urgente nortear as inclinações dos
humanos para a verdadeira vida,
considerando que os homens ainda
não assimilaram o arquétipo do seu
desenvolvimento moral, alicerçado
no amor a Deus, ao próximo e a si
mesmo, e que face o modelo, lhes
cumpre implementar um agir solidário,
com o objetivo de aprimorar valores
morais e alcançar o êxito existencial.
O homem, como ser consciente, possui
racionalidade e sentimentos; não
consegue resistir aos apelos da vida

resultam frequentemente em dores e
expiações coletivas, onde as criaturas,
sob o impacto da expiação do grupo,
são sacudidas para uma reavaliação
de seu comportamento e valores,
resultando essas ocorrências em
benefício de todos.

terrena e segue cometendo insanidades
e desatinos, individualmente e em
grupo, em permanente desrespeito
ao projeto do Criador. Na ânsia
de atender e inflar o seu ego, visa
êxitos materiais e de poder, ilude-se
com a vida terrena, que representa,
na realidade, oportunidade de trabalho,
aprendizado, resgate e aprimoramento, na busca da felicidade, que não
é própria deste mundo.
Os desvarios cometidos em grupos
geram consequências funestas e

A Humanidade terrena vive um
momento único! A evolução tecnológica e o avanço da Ciência têm
permitido às criaturas alçar voos
nunca antes imaginados.
No entanto, é possível observar uma
sonegação no cultivo das qualidades
espirituais, especialmente pelos
que adotam como orientação vital o
“imediatismo materialista, com absoluta
indiferença pela humanidade dos
guetos e favelas, em promiscuidade
assustadora, revelando a falência da
cultura e da ética”(1), em arrogante
desprezo pelos valores morais.

A lei de causa e efeito, máxima da
justiça divina, exige que cada qual
seja responsável pelos seus atos.
A efetividade da prática do amor
resulta em benesses e, rompimento
de atavismos que emperram
o desenvolvimento moral da
Humanidade Terrena. O cinismo
materialista, quando praticado em
grupo, resulta em expiações coletivas.
Essas
comoções
resultam
em
reflexões na comunidade em geral,
redirecionando as energias mentais
rumo aos verdadeiros valores da vida.
Cumpre à humanidade engendrar
a terapêutica e a experiência do amor,
para através dele ter a felicidade
como fanal.
(1) ANGELIS, Joanna. Psicografia de. Divaldo
Pereira Franco. O Homem Integral. Salvador:
Leal, 2014. Pg. 21

MATÉRIA ESPECIAL

programação

Francisco Panachão

A ganância acima do bem comum
Vivemos recentemente neste país, mais
uma eleição para a escolha de um
presidente, que sempre pertence a um
determinado partido político. A pessoa
eleita foi a melhor escolha para o Brasil?
Outros partidos poderiam estar fazendo
melhor para esta Nação, se tivessem
ganhado, no lugar do atual partido?
Segundo o que acredito sobre os nossos
destinos inexoráveis de evolução constante,
na direção de um entendimento Maior e à luz
dos ensinamentos do Mestre Jesus, neste
momento, tanto faz o partido político ou a
pessoa como presidente, ou as decisões
políticas atuais que governem o Brasil.
Em termos eleitorais, todos os partidos
políticos (e grande parte da humanidade)
vibram numa mesma frequência, que ainda
é extremamente distante da ideal para a
nossa Nação. Aliás, a grande maioria dos
partidos e dos políticos de hoje, querem
apenas o “poder”, a força política, o
domínio das classes da sociedade, para
uso e manobras próprias, numa ganância
desenfreada. Essa maioria desgasta à toa
suas próprias energias e a de todos que a
acompanham, porque ao final de tudo, não
há razões ou porquês, para se digladiarem
tanto ou mesmo odiarem-se mutuamente.
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Essas energias deletérias, geradas
pelo egoísmo, medo, ódio, desejo
de poder, ganância, etc, acabam por
servir de “massa crítica” ou material
ectoplasmático, à entidades trevosas
interessadas no caos das Nações
do mundo todo, e retroalimentam
sentimentos menos dignos e de baixo
patriotismo, nos corações de grandes
massas populacionais, despreparadas
ou afastadas do influxo magnético da
Espiritualidade superior.
Enquanto não entendermos de uma
vez por todas, que para banirmos tais
sentimentos equivocados e tão inferiores,
precisaremos mudar o mundo à nossa
volta a partir de nós mesmos, sem
esperarmos grandes milagres externos,

algum “salvador da pátria”, que algo
caia dos céus e nos salve... (no fundo,
no fundo... de nós mesmos...), ou
ainda, sem colocarmos todas as nossas
expectativas unicamente nas mãos de
políticos ou mandatários de qualquer nível
da sociedade - continuaremos vivendo
e alimentando, como humanidade, uma
espiral vertiginosa de desejos de realização
pessoal em detrimento ao bem comum,
num vôo cego de egoísmo e egocentrismo
desenfreado, a qualquer custo, para “se
dar bem na vida”, e em cenários piores,
à custa de muitas lágrimas daqueles que
seriam os nossos “próximos”...
Todos nós já sabemos o que precisamos
fazer... Apenas seguir o “...Amai-vos uns
aos outros, como eu vos amei... (Jesus)”
Jesus planejou para nós uma grande
Nação de amor e justiça, chamada
“Brasil, pátria do evangelho, coração
do mundo”.
“O Brasil será o celeiro do mundo”,
mas um celeiro de Amor, que terá
como missão, ensinar o mundo a amar
Incondicionalmente, e novas formas de
viver na Terra.
Muita paz a todos.

ATUALIDADES

Razões para acreditar

notícias boas, exaltando as virtudes dos
seres humanos que fazem a diferença
para alguém.

Muitos dirão que isso é pouco, pois é
preciso muito mais. Entretanto, ninguém
força a mudança de ninguém, cada ser
humano muda quando achar necessário
e todos que fazem algo em prol do outro, em algum momento em suas vidas,
sentiram-se incomodados internamente,
e procuraram buscar algo que, no início,
não sabiam direito o que era.

Existem casos de pessoas que com
apenas um simples gesto de solidariedade e compaixão, conseguiram mudar
a visão de uma cidade inteira, construindo ao seu redor um ambiente melhor,
mais amoroso.

Segue uma história para reflexão: “Num
domingo, um cliente resolveu comprar
sorvete nestes quiosques de lanchonete.
Ele pediu o que gostaria e ficou conversando com a atendente por alguns
momentos. Logo depois, chegou uma
criança que aparentava ter no máximo
10 anos que, pelo jeito e aparência, era
alguém que passava o dia na rua pedindo esmola. A criança pediu um sorvete
e entregou o dinheiro para a atendente,
avisando que o troco, seria doado para
as crianças doentes que precisavam de
ajuda muito mais do que ela”.

Esses atos não estão estampados
em capas de jornais e nem revistas,
porém, são encontrados em algumas
páginas da Internet especializadas em

No íntimo dessa criança, ela sabia que
podia fazer a diferença para alguém e
que ainda existiam razões para acreditar
em um mundo melhor.
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TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

04 Mai
11 Mai
18 Mai
25 Mai
01 Jun
08 Jun
15 Jun

O Centro Espírita:
Uma Organização Religiosa
Importância da Obra Assistencial
Evangelho no Lar
Inteligência e Instinto
Divórcio na Visão Espírita
Perante os Inimigos
Sexualidade e Homossexualidade:
Uma Visão Espírita

22 Jun

Lei de Sociedade

29 Jun

Visão espírita dos milagres

06 Mai
13 Mai
20 Mai
27 Mai
03 Jun
10 Jun
17 Jun
24 Jun
01 Jul

A Reencarnação como Processo Evolutivo
O Bom Samaritano
O Centro Espírita Iluminando Consciências
Progredir e Melhorar
Importância da Obra Assistencial
Paciência em Estudo
Amar a Si Mesmo
Pensamento e Fluidos
A Importância da Vida Atual

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

14 Mai
21 Mai
28 Mai
04 Jun
11 Jun
18 Jun
25 Jun

Estresse e Agressividade
nos Relacionamentos Familiares
Importância da Obra Assistencial
Idoso na Família
O Estado de Prece (Pai Nosso)
Feriado Corpus Christi
Expiações Coletivas
O Homem Novo
Ciência e Amor

09 Mai
16 Mai

Necessário e Supérfluo
A Destruição e a Conservação

23 Mai

Palestra de Aniversário do IEE

30 Mai

O Homem no Mundo

06 Jun

Emenda do Feriado

13 Jun

Riqueza e Pobreza

20 Jun
27 Jun

Divórcio na Visão Espírita
O Acolhimento no Centro Espírita

07 Mai

Sábado - 10 h

ATENDIMENTO FRATERNO

Ana Elisa Bim

Hoje em dia, pode ser visto um número
maior de pessoas preocupadas com
o próximo, que assimilaram em seus
corações uma das grandes lições
ensinadas por Jesus: A Lei do Amor.
Essas pessoas perceberam que suas
vidas poderiam ser diferentes, assim,
resolveram mudar e passaram a agir.

PALESTRAS E PASSES
DATA

DIA

Dizem que os seres humanos tornaram-se
mais individualistas, gananciosos, egoístas, mas será que realmente o mundo está
pior? Ou as informações ruins são as que
nos chegam mais rápido?
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HORA

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

12:00

Sáb.

10:00

OBJETIVO / TEMA

Recebe as pessoas e as
orienta quanto às possibi-lidades de atendimento
e atividades de que
a casa dispõe
CURSOS

ÁREA DOUTRINÁRIA

2ª feira

4a.feira

Curso de expositor e
facilitador espírita
Espaço Jovem
15 e 20:00 Iniciação ao Espiritismo
15 e 20:00 Educação Mediúnica I e II
Conhecendo e entendendo
20:00
o Evangelho I
20:00

5a.feira

20:00

Sáb.

10:00

Iniciação ao Espiritismo
Educação Espírita para
Infância e Juventude

ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
3a, 4ª, 5ª
3a.feira
4a.feira
5a.feira
Sáb.

18:45

Inglês (Básico Intermediário - Avançado.)

19:30

Informática básica

14:30
19:30
17:00
19:45
10:00

Oficina de Leitura e Escrita
Espanhol (Básico I e II)
Inglês (Conversação)
Introdução à Internet
Informática básica

ÁREA Filantrópica

3.e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

a

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê
Curso p/ Gestantes
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Paulo Ribeiro

Dai a César o que é de César
“Então, retirando-se os fariseus,
projetaram entre si comprometêlo no que falasse. E enviaram-lhe
seus discípulos, juntamente com os
herodianos, que lhe disseram: Mestre,
sabemos que és verdadeiro, e não se
te dá de ninguém, porque não levas
em conta a pessoa dos homens;
dize-nos, pois, qual é o teu parecer:
é lícito dar tributo a César ou não?
Porém Jesus, conhecendo a sua
malícia, disse-lhes: Por que me tentais,
hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do
censo. E eles lhes apresentaram um
dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem
é
esta
imagem
e
inscrição?
Responderam-lhe eles: De César.
Então lhes disse Jesus: Pois daí a
César o que é de César, e a Deus o
que é de Deus. E quando ouviram
isto, admiraram-se, e deixando-o
se retiraram. “(Mateus, XXII: 15-22;
Marcos, XII: 13-17).
A questão proposta a Jesus era
motivada pela circunstância de os
judeus terem transformado em motivo
de horror o pagamento do tributo
exigido pelos romanos, elevando-o a
problema religioso. Numeroso partido
se havia formado para rejeitar o imposto.
O pagamento do tributo, portanto, era
para eles uma questão de irritante
atualidade, sem o que, a pergunta feita
a Jesus: “É lícito dar tributo a César
ou não?”, não teria nenhum sentido.
Essa questão era uma cilada, pois,
segundo a resposta, esperavam excitar
contra ele as autoridades romanas ou
os judeus dissidentes. Mas “Jesus,
conhecendo a sua malícia”, escapa à
dificuldade, dando-lhes uma lição de
justiça, ao dizer que dessem a cada um
o que lhes era devido.

à vida real que o espera no futuro. O
espírita não menosprezará a execução
de suas obrigações na sociedade,
perante o reduto doméstico e à frente
das lides profissionais, que aceitará
naturalmente como graves pontos de
honra, tanto quanto não esbanjará
talentos e responsabilidades que lhe
foram situados nas mãos. Entretanto,
não se desgastará consumindo saúde,
inteligência, tempo, oportunidades
e recursos outros, exclusivamente
nisso; alcançará a visão para o mais
alto, buscará elevados objetivos mais
além; demandará, com todas as suas
forças, a edificação da fraternidade
legítima, onde estiver.

Esta máxima: “Daí a César o que é
de César” não deve ser entendida de
maneira restritiva e absoluta. Como
todos os ensinamentos de Jesus, é um
princípio geral, resumido numa forma
prática e usual, e deduzido de uma
circunstância particular.
Esse princípio é uma consequência
daquele que manda agir com os outros
como quereríamos que os outros
agissem conosco. Evangelho Segundo
o Espiritismo. Allan Kardec – tradução
de José Herculano Pires.
Jesus ensinava não só para os de
sua época, mas para toda a humanidade
da Terra, indicando o caminho para
sua evolução. Jesus usou, como
sempre o fez, a situação particular
para deixar um ensinamento geral,
destinado a toda a humanidade,
na frase: “Dai a César o que é
de César”, ou seja respeitar os direitos
dos outros, como se quer que os
seus sejam respeitados.

Respeitar, pois, as leis humanas, tanto
quanto se deve respeitar as divinas no
cumprimento dos deveres contraídos
para com a família, a sociedade, a
autoridade, bem como para com
todos os indivíduos. A doutrina dos
espíritos veio ensinar um novo caminho
para que a vida terrestre ofereça mais
ampla criação de valores espirituais
para a vida maior.
A renascença moral dentro da
própria alma é o movimento mais
importante para a criatura. Sem
fantasias ou superstições tendentes
ao fanatismo cego, não mais vale
para o espírita deixar-se absorver
inteiramente por um emprego humano,
por uma posição social ou por uma
liderança de vantagens terra-a-terra,
conquanto respeitáveis.
Acima de quaisquer circunstâncias
transitórias entre os homens, prevalece
para ele a inadiável necessidade de
melhorar-se, intimamente, atento

Relembremos que Jesus nos
recomendou: - “Dai a César o que é
de César e a Deus o que é de Deus”,
sem qualquer indicação de que
devamos dar a César mais do que
o lícito e necessário. Doemos a
César, personificado nas exigências
passageiras do mundo, a colaboração
e o respeito dignos a que estamos
debitados pela própria natureza.Com
esse ensino, Jesus nos deixa clara a
legitimidade de nossos deveres civis,
como é o caso dos impostos e de
outras obrigações. Nos dias de hoje,
nada mais atual.
Em resumo: os nossos deveres para
com a sociedade são tão relevantes
quanto os nossos deveres para com
Deus. Afinal, se não procuramos
nos ajustar às leis humanas, como
poderemos fazê-lo com relação às
Leis Divinas? Na ideia que deve ser
transformada em ações, de dar ao
homem o que é do homem e a Deus
o que é de Deus, está implícito o
conjunto de todos os deveres materiais
e espirituais dos homens.
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