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Intolerância

LEIA TAMBÉM

Psicologia e Espiritismo

Intolerância: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com
que julgardes, sereis julgados. Quanto mais nos afundamos na condenação de outros,
mais estamos envolvidos com a intolerância. O intolerante julga e acusa porque não
tem a capacidade de se colocar na posição da outra pessoa.

A tolerância necessita da razão
como parceira, para que não
passemos dos limites que nos
compete
atingir.
Necessita
de bom senso. Página 5.

Leia na página 4

Infância e Juventude

Leia como a Evangelização das
nossas crianças, trabalha com
a falta de paciência neste mundo tão
imediatista, já que a paciência também
é uma forma de caridade. Pagina 3.

Espaço Aberto

Conheça o novo “Espaço Jovem”
do IEE, que tem por objetivo
ouvir o adolescente, compartilhar
situações e trocar experiências
trazendo discussões sob a ótica da
Doutrina Espírita. Página 5.

Atualidades

O Extremismo nas religiões; o mais
importante é o ambiente de liberdade
como condição essencial à prática
da expressão e da manifestação das
ideias e respeito de todos. Página 7.

Assunto em Família

Precisamos dar o exemplo para
trabalharmos a falta de tolerância
na família. Atitudes tolerantes
promovem a paz, a amizade,
a compreensão, o respeito e
propagam o amor. Página 6.

Crônica Espírita

Somos todos iguais? Então
por que não agimos assim no
nosso dia-a-dia, por que nos
julgamos ser melhores tantas
vezes? Não seria a chaga do
orgulho dificultando nosso
entendimento. Página 6.

A Doutrina em Destaque

Deus existe. Qual a sua ideia de
Deus? Entenda um pouco mais,
ajude-se no entendimento desse
pai tão soberanamente justo e
bom. Veja este entendimento no
decorrer dos tempos. Página 3

Matéria Doutrinária

Como o espiritismo interpreta
as palavras de Jesus “Eu não
vim trazer a paz mas a espada”.
Não podemos mais ser meros
expectadores. Busquemos no
conhecimento esses caminhos
e entendimento que nos faltam.
Página 8.

Matéria Especial

Saibamos respeitar as diferenças entre irmãos! Não podemos mudar imediatamente o mundo, mas podemos
mudar a nós mesmos. Que possamos
perdoar, tolerar e relevar. Pagina 7.

Programação

Temos novidades nos horários das
atividades. Fique atento a coluna
de Programação na página 7.

EDITORIAL

sugestão de leitura

Tolerância... Por que não
começarmos agora!

Guerrilheiros da Intolerância
Autor: Herminio C. Miranda

A história de Annie Besant, uma das grandes místicas
de nossa época, e das suas duas encarnações anteriores,
como Giordano Bruno, na Itália renascentista, e como
a filósofa grega Hipácia, nos séculos IV e V. Um estudo
fascinante, desvendando os mecanismos secretos da
história, narrado com o estilo simples e a clareza expositiva.

Que a paz do Cristo esteja entre nós! Bem como a espada que Ele nos deixou!
Já não é mais possível nos fecharmos ao entendimento dos ensinamentos
do Mestre. Em nossa passagem aqui na terra, muitos fatos que ocorrem, em
nada podemos interferir, mas podemos, através da análise deles, darmos
passos importantes na nossa evolução, arrastando conosco aqueles que
amamos e os que nos cercam.
Buscamos nos tristes fatos ocorridos na França em 7 de janeiro de 2015,
o entendimento que gostaríamos de compartilhar. Não nos abstendo de
nosso dever de auxiliar no entendimento desse terrível mal, a Intolerância.
Porque somos assim?

Promoções da Livraria IEE:
Março - Conheça a obra de Humberto de Campos: Livros com 30% de desconto.
Abril - Conheça a obra de Hermínio Miranda : Livros com 30% de desconto.

Mantendo o compromisso deste jornal em mostrar através de distintas
visões esse entendimento, embasado na Doutrina Espirita que nos alivia
o peso, nos mostrando os caminhos.
Triste fato este da França, mas se Deus existe, porque permite? É na
seção “Doutrina em destaque” que tentamos auxiliar nesse entendimento.
Se somos assim desde crianças, não seria este um bom período
para reconstruir no espírito, a importância se sermos tolerantes?
Foi nas importantes palavras do Mestre, “Não Julgueis, para não serdes
julgados” que nos inspiramos para mostrar a nós mesmos como devemos
transformar nosso cotidiano, caracterizando a intolerância contida naqueles
atos que tanto nos chocaram. Bem como e especialmente aproveitando,
para nos questionar por quantas vezes agimos com semelhante sentimento
em nosso coração, a intolerância!
Que a tolerância descrita sob vários aspectos nesta edição, possa
ser agradavelmente recebida por você, ajudando a dar, através
do entendimento, novos rumos a nossos atos e palavras.
Boa leitura a todos.
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NOTíCIAS IEE
Nessa primeira semana de março foram iniciados os cursos da área educacional.
Vejam em nossa programação (página 7) os novos dias e horários. O espanhol
esse ano tem dois módulos: básico I e básico II.
Tem mais uma novidade este ano: O Curso de Facilitador e Expositor Espírita.
Destinado às pessoas que já concluíram todos os cursos da área doutrinária
que já são expositores/professores, ou que gostariam ser. Oportunidade
de desenvolver outra atividade na casa ou se reciclar.
No dia 25 de abril acontecerá nossa já tradicional pizza. Mudamos o dia. Dessa
vez será no sábado a partir das 19h. Anote na sua agenda!
O Instituto participará em abril do 16º. Congresso Estadual de Espiritismo.
O tema deste ano será “Para onde caminha a humanidade – amor, educação
e ética”. De 18 à 21 de abril várias atividades foram programadas e nós do IEE,
fomos convidados para apresentar uma de nossas atividades, nas oficinas que
acontecerão no dia 20 de abril.
O projeto escolhido por nós, foi o Curso de Gestantes. Atividade que acontece
na casa desde 2008 e que além das aulas multidisciplinares que oferecemos
às grávidas, foi muito importante para a solidificação de outras atividades do
instituto. Dentre elas a oficina de costura e o projeto das sacolinhas de natal.
Quem quiser saber mais sobre o congresso é só entrar no site
congressousesp.com.br.

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
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José Rodrigues Passarinho

Para o cético, ou o menos religioso,
quando se fala de Deus, geralmente
duas coisas vêm à cabeça. A primeira é
se Ele existe. A segunda é, se ele existe
e é bom, então por que Ele deixa tanta
coisa errada acontecer neste mundo?

A ideia de Deus

Vamos começar falando sobre Sua
existência. Uma intuição de que tem
algo maior nos comandando e de
que deve existir algo além desta vida
que nos acompanha desde as mais
remotas civilizações.
Como viemos de lá, guardamos essa
vaga lembrança. Tínhamos muitos
deuses. Não entendíamos a natureza,
então cada fenômeno tinha seu deus.
Era o deus do trovão, do vento e
assim por diante. Ou então dávamos
aos deuses formas e temperamentos
humanos. Os deuses seriam ciumentos,
bravos, rancorosos e tínhamos que fazer
muitas coisas materiais para agradá-los.
Aproximadamente 1250 anos antes de
Cristo, Moisés disseminou o conceito da
unicidade divina. Deus é um só e nos deu
uma série de leis que deveríamos seguir.
Depois veio Jesus, que confirmou
essas leis, mas reforçou a importância

Pela Sua bondade, teremos todas as
chances que precisarmos para corrigir
nossos erros. Mas temos que agir, que
corrigir e não apenas nos arrepender.
Tudo o que passamos nesta vida, é por
conta dessa lei.
Erramos muitas vezes, na nossa jornada
rumo à luz. E agora temos que arcar
com as consequências disso.

do amor, do perdão e da caridade.
Kardec questionou os espíritos. O que é
Deus? Os espíritos ensinaram que sim,
Ele existe, é único e soberanamente
justo e bom. Deus é “a inteligência
suprema, causa primária de todas
as coisas”. Também nos alertaram
que não temos condições cerebrais
ou mesmo espirituais, ainda, para
entendermos o que é um Deus que
não foi criado, sempre existiu e sempre
vai existir e que criou tudo o que existe.
Mas podemos facilmente percebê-

lo. Não existe efeito inteligente que
não tenha tido também uma causa
inteligente. E o universo, a natureza,
nossa existência são provas de que algo
muito, muito inteligente tem que estar
por trás de tudo isso. Não tem como
ser fruto do acaso. O acaso somente
geraria mais acasos.
Deus é soberanamente justo e bom. Então
por que tanta coisa errada neste mundo.
Faz parte dessa criação maravilhosa divina
uma de suas leis, a lei de causa e efeito.
Tudo o que fazemos gera consequências.

Pois bem, o aluno relaxa o ano todo
e quando se aproxima a reprovação,
implora a clemência do seu professor.
Assim somos nós quando duvidamos
da bondade de Deus quando vemos os
problemas de nossa Terra. Problemas
gerados por nós mesmos. Não, não
será Deus quem construirá um planeta
melhor. Ele nos dará todo apoio, mas a
tarefa é nossa. Cuidemos da natureza
e não teremos falta de água no lugar
errado. Cuidemos da sociedade e a
criminalidade baixará. Eduquemos e
cuidemos das crianças abandonadas e
teremos melhores adultos no futuro.
Sim, Deus existe e Ele é bom. Tão bom
que nos dá todas as oportunidades para
que construamos um mundo melhor.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Susana Wojcik, pela Equipe de Evangelização Infantil do IEE

Como trabalhar a falta de paciência nas crianças
estamos respeitando o ritmo natural
das situações e das pessoas? O
Evangelizador é convidado a trabalhar
em si a calma a fim de educar através do
exemplo, com serenidade e paciência.

“Sede paciente, pois a paciência é
também caridade, e deveis praticar a
lei de caridade, ensinada pelo Cristo,
enviado de Deus.” (O Evangelho
Segundo o Espiritismo). Já nos ensinava
Kardec, sejamos pacientes, pois ser
paciente é ser Cristão.
Hoje vivemos em um mundo acelerado,
com valores materiais em patamar mais
elevado do que os valores morais ou
espirituais. Atropelados pela intensão
de que tudo é para ontem, não há mais
tanta paciência para aguardarmos o
tempo real das situações. Trânsito,
profissão, alimentação, afazeres
domésticos, toda uma rotina acelerada
e sem paciência.
Mas como ensinar às nossas crianças
justamente o contrário: que precisamos
cultivar a paciência, porque ser paciente
é ser Cristão?
Primeiramente, desacelerando. No
trabalho de Evangelização com as

Além de evangelizarmos através do
exemplo, conversar sobre paciência
com as crianças também é importante.

Imagem Google

crianças em nossa Casa Espírita,
nos dispomos a desacelerar deste
mundo imediatista e a educarmos
através do exemplo, pois acreditamos
que esta é a única e melhor forma de
Evangelizarmos. Um convite a olharmos
para dentro, ao nosso mundo interior
e nos fazermos a seguinte pergunta:
estamos como coelhos correndo atrás
de uma cenoura que nunca chega ou

Ao convidarmos a criança a olhar
ao seu redor, observar a natureza,
conseguimos traçar paralelos com
objetividade para ensinar questões mais
subjetivas: uma larva no casulo, até que
vire uma linda borboleta, tem seu tempo
de maturação e qualquer quebra no
casulo antes da hora, não permite que
a borboleta rompa aquela casca com
suas próprias forças a fim de voar por
si só. Um embrião animal ou hominal
leva seu tempo até nascer, e qualquer
interrupção antes do momento, gera
uma desarmonia prejudicial a sua saúde.

Uma semente na terra plantada, precisa
do seu tempo para germinar, florescer
e dar belos frutos. Um joão-de-barro
faz centenas de voos desde a margem
do riacho até a árvore onde escolheu
construir seu ninho, levando em
cada viagem pequenos galhos que
vão servir como tijolos, e pequenas
quantidades de barro que vão cobrindo
aquela estrutura, dando liga como
cimento até que sua casa esteja
devidamente construída, em uma bela
arquitetura da natureza.
Deus, em sua infinita perfeição,
criou cada ser vivo com seu tempo
para nascer, crescer, reproduzir,
morrer e renascer.
O ser humano, compreendendo
desde a infância este princípio básico,
conseguirá, mesmo no tumulto dos dias
atuais, cultivar a paciência e encontrar
paz no santuário que se tornará
a sua intimidade.

Jornal IEE
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MATÉRIA DE CAPA
Marcelo Saad

Intolerância
que assim a sociedade estaria mais
orientada com valores cristãos,
e frequentemente evocam que a
homossexualidade vai contra as
“Leis de Deus”.

Não julgueis, para que não sejais
julgados. Pois com o critério com
que julgardes, sereis julgados; e
com a medida que usardes para
medir a outros, igualmente medirão
a vós (Jesus [Mateus 7:1]). Jesus
recomendou a seus seguidores que
não fizessem julgamentos morais
de outras pessoas. Ele sabia que as
pessoas têm uma grande tendência
de enxergar e condenar aquilo que
acham reprovável no outro.
Todos nós temos momentos em
que julgamos outras pessoas
gratuitamente. Aqueles que acham
que não o fazem devem avaliar suas
frases que começam com “Que...”.
Quando dizemos “Que vergonha!”
sobre um político corrupto, ou “Que
absurdo!” sobre um criminoso,
estamos
fazendo
julgamentos
morais. Reforço o que está escrito
acima: todos nós temos este impulso.
Mas quanto menos proferirmos estes
julgamentos, mais nos aproximamos
da atitude cristã. Quanto mais nos
afundamos na condenação de
outros, mais envolvidos estamos
com a intolerância.
A intolerância é a falta de habilidade
em reconhecer e respeitar diferenças
em crenças e opiniões. É a ausência
de disposição para aceitar as
pessoas com pontos de vista
diferentes. O intolerante julga e
acusa porque não tem a capacidade
de se colocar na posição da outra
pessoa. Estas pessoas evitam
afrontar os seus próprios problemas
porque negam se a enfrentar a sua
própria imperfeição. Aí já começa o
sofrimento do intolerante: ele sabe
que não pode errar, pois ele se
colocou como modelo de perfeição.
O intolerante nem imagina que
seu defeito nasce do medo. O ser
humano naturalmente teme aquilo
que não conhece. Isto é muito bom,
porque protegeu a nossa espécie
durante milênios. Mas a versão
patológica deste medo é ridicularizar
alguma ideia mesmo antes de ter
informações para uma boa análise
crítica. É mais seguro apegar-se
a algumas convenções dentro de
uma zona de conforto. A defesa
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deste território se dá pela insistência
dogmática em uma conclusão, e pela
negação de tudo o que a contradiga.
O intolerante vai tentar impor os
seus valores à comunidade. A
forma que isto assume pode variar
bastante. Mesmo que o indivíduo
tente guardar apenas para si as suas
propostas, ele fatalmente vai deixar
escapar isto em alguns momentos.
Se este indivíduo for formador de
opinião, seus seguidores absorverão
automaticamente as suas tendências.
Isto se torna particularmente nocivo
quando os pais transmitem seus
valores deturpados aos filhos,
mesmo de forma inconsciente,
durante o processo educacional.
Em outras situações, o intolerante
pode declarar abertamente a sua
irritação com o comportamento
de outrem, e promover ações
para eliminar o motivo de seu
desconforto. A intolerância pode
levar à discriminação social, racial,
política, religiosa, sexual, de idade
ou outras, que provocam a exclusão
social. Estas ações chegam por
vezes a assumir um caráter violento
e criminoso. O pior cenário é aquele
onde os governantes são lenientes
com os agressores; num cenário
catastrófico, as próprias autoridades

abraçam estas ideias e desenvolvem
leis de segregação.
Recentemente o mundo ficou
chocado com a notícia do
assassinato de doze franceses por
extremistas muçulmanos. O ato foi
uma vingança aos membros de uma
revista pela publicação de charges
que satirizavam valores islâmicos.
A intolerância religiosa é uma das
mais nocivas, pois cada grupo pode
desenvolver interpretações próprias
de escrituras e se achar dono da
verdade. Felizmente o Brasil está
distante deste tipo de problema,
mas estamos longe de ser livres de
outros desequilíbrios.
Em nosso país, o povo parece
equilibrar-se dentro da zona do
que é “politicamente correto”. Mas
resta um nervo exposto em nossa
sociedade: trata-se da homofobia.
O relacionamento homo afetivo tem
sido alvo de ataques por grupos de
religiosos fundamentalistas. Estes
se apoiam em uma citação do
Velho Testamento que condena a
homossexualidade. Os integrantes
destes grupos acham legítimo
desencorajar esta preferência de
orientação sexual ao militar por
ações que restringem os direitos
civis dos homossexuais. Imaginam

Mas eles se esquecem de que
Jesus veio complementar o Velho
testamento com mandamentos
mais refinados. Embora Jesus
não tenha abordado diretamente
a homossexualidade, ele deu
diversos exemplos de tolerância. O
mais sublime talvez seja a defesa
da mulher que seria apedrejada por
adultério. Assim, a posição cristã
mais equilibrada é aquela que faz
escolher o Novo Testamento cada
vez que uma situação conflitar com
o Velho Testamento, numa atitude
que pergunta: “O que Jesus faria?”.
Em benefício próprio e em benefício
da humanidade, o cristão consciente
tem o dever de vasculhar suas
atitudes em busca da intolerância
e se comprometer a modificá-la.
Tolerância pode significar discordar
pacificamente e respeitosamente.
Tolerante é aquele que desculpa; que
admite e respeita opiniões contrarias
a sua. Ele vê que a diversidade
é um bem a ser apreciado e que
só se pode crescer como pessoa
aprendendo
com
os
outros
e ajudando-os. A verdadeira vida em
sociedade é caracterizada por um
profundo respeito pelas tendências
de outras pessoas.
O Dr. Edward Bach, criador da
terapia com remédios florais que
levam o seu nome, descreveu bem
a natureza do intolerante. Segundo
ele, esta pessoa precisa sentir mais
bondade e mais beleza em tudo
o que o rodeia. Falta lhe compaixão
e entendimento das circunstâncias
e percursos de vida dos outros, assim
como a capacidade de entender que
eles também estão se esforçando
para se aperfeiçoar, a seu jeito.
Já os tolerantes e indulgentes
têm a capacidade de ver a bondade que cresce dentro de cada
pessoa, compreendendo os diferentes caminhos possíveis para
a perfeição final.

Mar/Abr 2015

psicologia e espiritismo

5

Sueli Issa

A falta de tolerância nos dias de hoje
Tempos difíceis! Muitos dizem... Mas não
podemos esquecer que, a cada etapa, a
cada momento histórico, sua dificuldade
própria. Portanto mais importante do
que classificarmos o tempo como difícil,
é entendermos o que está acontecendo,
o que está subentendido, o que está
camuflado, para podermos administrar
com mais consciência as dificuldades
que temos, e, possíveis mudanças a
serem feitas.
Vivemos uma época na qual a noção de
tempo, parece ter sofrido uma alteração
radical. As notícias chegam muito rápido
a qualquer parte do mundo. As boas e as
más. As ofertas do mercado de consumo
invadem nossos lares, oferecendo tudo.
O que realmente nos auxilia, e o que
simplesmente entulha nossos espaços:
o interno e o externo.
A rapidez impera em todos os aparelhos.
Praticamente a cada semana, temos
ofertas de algo que processa mais
rapidamente alguma coisa. Para
ganharmos tempo! Produtos para
retardar o envelhecimento. Para manter
a todos jovens. Habitantes de Shangrila! Cirurgias que corrigem tudo. Desde o
necessário, até a pura vaidade. O corpo
perfeito para sempre! Será?

camisa da marca x, o vestido da marca
y, o modelo da moda desta estação,
o celular recém-lançado, e tantas, tantas,
tantas outras aquisições.

Planos de aplicação financeira,
prometendo a riqueza num passe
de mágica. O grande passo para a
fortuna! Os automóveis cada vez mais
sofisticados. Podendo atingir cada vez
mais potência e velocidade. Rally nas
vias públicas! A perfeição virou moda e
meta. Mas que perfeição é esta?
Perfeição interna ou perfeição externa!
Este é o mundo atual. O mundo de
aparência. O mundo no qual escondemos
a dor, a solidão, o engano, etc... E
não é que escondemos dos outros.
Escondemos de nós mesmos! Mundo no
qual, não toleramos a nós mesmos. Não
toleramos nossas imperfeições. É mais
fácil escondê-las sob o batom vermelho,
o carro de maior potência, a buzina
mais estridente, a joia mais ofuscante, a

Se não queremos enxergar e nem admitir
nossas dificuldades, não conseguimos e
nem conseguiremos perceber a pobreza
espiritual na qual vivemos. E ai a pobreza
do outro, seja material, espiritual,
emocional, moral ou física, vai nos
incomodar demais, pois ela espelhará
a nossa própria. E é neste momento
que abrimos espaço para as críticas,
julgamentos, intolerâncias. Perdemos
assim, a chance das reformas intimas
tão necessárias.
Resumindo;
Quem
somos
nós
na realidade? A tolerância necessita
da razão como parceira, para que
não passemos dos limites que nos
compete atingir. Necessita de bomsenso, pois, tolerar sem conhecimento
de causa é estimular efeitos muitas
vezes perniciosos, chegando algumas
vezes à conivência.
Tolerar, para perceber, para analisar, para
se preparar, para mudar, para evoluir.
E a partir daí, tolerar o companheiro de
caminhada e ajudá-lo no mesmo processo.

A busca da perfeição é o objetivo
da humanidade. Mas não nos
esqueçamos que o tempo é o nosso
aliado precioso. Tudo tem um ritmo
próprio, que deve ser respeitado.
Respeitemo-nos! Respeitemos nosso
próprio ritmo! Quando toleramos, seja
uma pessoa, uma situação, um fato,
uma experiência, a nós mesmos, permitimos que em nosso universo íntimo isto
tenha um espaço, um aconchego, no qual
e do qual retiramos o significado que tem,
e, suas possíveis mudanças ou alterações.
Ou até mesmo, a aceitação quando não
puder ser mudado, adquirindo então,
a força para suportá-lo(a). Tornamonos desta forma, mais fortalecidos
na fé, na esperança. Mais maduros
espiritualmente falando.
Tolerar nossas próprias dificuldades,
imperfeições, é um passo importantíssimo,
e o grande Primeiro Passo.
É isso que Jesus veio nos ensinar. E
com certeza contamos com Seu amparo
e Sua luz nesta caminhada especial que
nos propusemos a fazer.
Avante Irmãos!!!

Espaço Aberto
Larissa Messano

Inês Guitti, coordenadora da Fluidoterapia
e dos cursos de Iniciação ao Espiritismo
e educação mediúnica do IEE e diretora
da Associação Lar Criança Feliz, Claudia
Bronzoni,
evangelizadora
infantojuvenil do IEE e membro da equipe de
passistas do GAPEB e Larissa Messano
evangelizadora infanto-juvenil do IEE.

IEE ganha Espaço Jovem

Para 2015, o IEE tem uma novidade para
os jovens de 13 a 18 anos.
Todas as segundas, das 20h às 21h30,
haverá um bate papo voltado para
os adolescentes.
Em muitos momentos, essa fase
é marcada por diversos questionamentos.
O espírito ao reencarnar esquece de
toda a sua bagagem passada, e recebe,
durante a infância os ensinamentos dos
pais, escola e etc. Porém na adolescência,

Na foto, da esquerda para a direita Larissa, Inês e Cláudia

as suas tendências pessoais passam
a se manifestar, e na maior parte das
vezes isso entra em contradição com a
educação que recebeu até então. Além
disso, o sentimento natural de querer

ser aceito no meio em que vive gera
conflitos consigo mesmo e com aqueles
que o rodeiam.”
“Ivan Albuquerque, no livro “Adolescência, causa da (in)felicidade”, aborda, “é

um período de mudança caracterizada por aspectos biológicos, sociais e
culturais; uma estação da vida do ser
humano onde vai se descobrindo
a si mesmo e aos outros, construindo
sua personalidade, formatando ideais
e projetos de cunho pessoal.”
Pensando nisso, foi criado o Espaço
Jovem, formado pelo trio de voluntárias
do IEE, Inês Guitti, Claudia e Larissa.
O objetivo do Espaço é ouvir o
adolescente, compartilhar situações
e trocar experiências trazendo discussões
sob a ótica da Doutrina Espírita. Todos
os encontros serão construídos em
conjunto com os jovens no intuito de
trazer assuntos que permeiem a realidade
dos participantes. Para participar,
o jovem ou seu responsável deve fazer
a inscrição na recepção do IEE.
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Lúcia Andrade

Como trabalhar a falta de tolerância na família.
Nesta edição, vamos abordar o tema
tolerância (ou a falta de...) na família
e consequentemente na sociedade.
Começaremos, então, pela definição.

vidas ceifadas por falta de tolerância ao
outro. Na família, ser tolerante aos pais,
aos cônjuges, filhos e irmãos exige que
façamos um exercício, considerando a
faixa etária, certamente.

Tolerância é um termo que vem do
latim “tolerare”, que significa suportar
e aceitar algo que não se quer ou que
não se pode impedir. A tolerância é
uma atitude fundamental para quem
vive em sociedade.
Uma pessoa tolerante, normalmente,
aceita diferentes opiniões ou
comportamentos diferentes daqueles
estabelecidos pelo seu meio social.
Este tipo de tolerância é denominada
“tolerância social”. A expressão
“tolerância zero” é utilizada para definir
o grau de tolerância a uma determinada
lei, procedimento ou regra, de forma
a impedir a aceitação de alguma
conduta que possa desviar o que foi
previamente estabelecido.
Por exemplo, na lei seca temos

Quem tem filhos deve colocar os limites
adequados, porém, sem desconsiderar
a imaturidade das crianças ou os
rompantes da juventude.
Imagem Google

a “tolerância zero a motoristas
embriagados”.

(http://www.significados.com.br/tolerancia/)

Para convivermos em sociedade
devemos ser bastante tolerantes.
Nas grandes cidades, convivemos
diariamente com o stress advindo
do mundo atual, que nos torna mais
sensíveis e menos tolerantes. Assistimos
a isso diariamente na mídia, violência e

Quem tem pais, deve expor o que pensa,
porém, sem desconsiderar a experiência
de vida que eles possuem e, muitas
vezes, a senilidade relativa à idade.
Falamos, então, dos conflitos entre
gerações. Além disso, em família,
devemos considerar o momento
da vida de cada um: desemprego,
excesso de trabalho, decepções
amorosas, condições de saúde física
e mental.
Para os cônjuges, a tolerância deve
prevalecer ainda mais por serem o
esteio da casa e exemplo aos filhos. O

casal deve manter acesa a chama do
amor, cultivando o namoro e cuidando
um do outro. Uma situação comum:
após se casarem, acabam se dedicando
integralmente aos filhos e descuidando
da relação marido/mulher. Um dia, os
filhos seguirão seu rumo e o casal, olha
um para o outro e, não se reconhece
mais. Nesse caso, haja tolerância,
paciência e amor para reconstruir os
laços que foram rompidos.
Dar exemplo de conduta e convivência
harmoniosa é nosso dever. Atitudes
tolerantes promovem a paz, a amizade,
a compreensão, o respeito e propagam
o amor entre a humanidade. Isso
exige uma atitude racional de pensar
antes de agir, pedir ajuda ao invés de
reclamar, oferecer ajuda ao invés de
julgar e sempre propor soluções ao
invés de nos sentarmos na “cadeira da
queixa”. Muita paz e tolerância!!!
Referência: “Tolerância: berço dos valores
humanos” – Imaculada Conceição Braga –
setembro/2014.

crônica espírita
Sílvia Coqueiro

Lei da igualdade - Somos todos irmãos

A igualdade é natural no ser humano,
decorre da Lei Divina, imutável e perfeita
que é a LEI DE IGUALDADE, porém,
influenciada pelos fatores econômicos
e sociais, os quais inevitavelmente
implicam em trágicas modificações e
conseqüências no contexto social.

pessoas que seu critério de medidas se
revelam melhor elaboradas, ainda que
não tragam as mais justas decisões.
O Cristianismo ao proclamar o princípio
da igualdade de todos os homens
o fez em caráter absoluto
e transcendente a sua profunda radicação na consciência humana.

AFINAL, SOMOS TODOS IGUAIS?
Lançada a indagação todos
concordam afirmando que sim, somos
todos iguais perante o Criador.
No entanto, essa máxima muito
distante fica do cotidiano, nas relações
entre os homens, como também nos
diferentes modos de governar de cada
País que nem sempre trata seu povo
como sendo todos iguais perante a Lei.
De forma geral, pensamos e julgamos
ser melhores do que esse ou aquele
evidenciando, muitas vezes de maneira
grosseira e humilhante asqualidades
individuais, atributos físicos ou mesmo
condição social, material, intelectual
elevada ou diferenciada, postura

facilmente identificada por palavras
como “sou de outro nível”, para
rapidamente se destacar e humilhar
o seu semelhante, esquecendo que
estamos temporariamente ocupando
essa ou aquela posição.
A história social e econômica dos
povos primitivos mostram que, a
igualdade e a reciprocidade estiveram
sempre na base das trocas praticadas
pelas sociedades mais simples e
rudimentares buscando dar a cada um
aquilo que lhe pertence.
Mas é sobretudo a propósito da Justiça
chamada a regular relações entre as

Perante Deus, nosso Pai, todos somos
iguais, até porque fomos criados por
Ele de forma igual, mesmo ponto
de partida e mesmas oportunidades
sob o ponto de vista das diversas
encarnações, na busca incessante do
aperfeiçoamento isolado de cada um
embora vivendo entre seus pares.
A Declaração Universal de Direitos
Humanos advindos da Revolução
Francesa foi um marco sem
precedentes na busca pela igualdade entre os homens.
Esse caminho penosamente trilhado
pela humanidade ainda não está

sedimentado nos hábitos e costumes,
principalmente nos sentimentos de
cada indivíduo, posto que enquanto
a chaga do orgulho entorpece nosso
cérebro fazendo com que uma venda
impeça nossos olhos de ver o quanto
somos absolutamente iguais, apesar
da distinção de gostos e costumes,
religião ou vestuário, infelizmente ainda
permanecerá caso e situações de
assombrosa injustiça.
Kardec afirma em O LIVRO DOS
ESPÍRITOS, 803, 807, que chegará
o dia em que todos os membros
da grande família dos filhos de Deus
não mais se olharão com despeito
ou desprezo.
De tudo isso imperioso ressaltar que,
apesar dos quilômetros percorridos
pela humanidade, os pressupostos
da “liberdade, igualdade e fraternidade”
ainda
não
estão
devidamente
atualizados no coração de cada
um de nós.

MATÉRIA ESPECIAL

programação

Patrícia Scherer

Perdoar, Tolerar e Relevar

atitudes coletivas lamentáveis: por
que ridicularizar a crença alheia, com
caricaturas grotescas? Por que usar
uma fé, como pretexto para hediondos
atos terroristas? Por que idolatrar a
xenofobia, aproveitando o trauma
deixado pelos atentados? Por que a
vida, um bem sagrado, vale menos do
que sectarismos?

Podemos praticar a “Lei de Causa e
Efeito” de duas formas: ou perdoamos
as ofensas alheias ou nos agarramos
à “Lei de Talião” para devolvermos ao
outro dor e ódio. Perpetuamos, com
essa última opção, sofrimento e trevas.
Eis a grande encruzilhada espiritual onde
a Humanidade se encontra há milênios.

Para sairmos desse círculo vicioso,
precisamos, acima de tudo, praticar
o
perdão absoluto que nos ensinou
o Cristo. E, para agir desse modo,
deveremos analisar alguns predicativos
que
associamos
psicologicamente
ao perdão: tolerância, aceitação,
capacidade de relevar e de nutrir empatia.
Tolerar é “aguentar” algo ou alguém, mas
isso não expressa, obrigatoriamente, um
acolhimento espontâneo das atitudes ou
valores de outrem. Aceitar, por sua vez,
significa mais do que tolerar: é assimilar
diversidades culturais e valorativas,
como se fossem tijolos basilares para
uma sociedade mais fraterna. Relevar,
resignar-se, traz em seu bojo o sentido de
se acomodar com algo ou de desculpar

alguém, mas a assimilação legítima
de um valor ou pensamento, somente
existirá se praticamos empatia amorosa
com as atitudes e ideias do próximo, por
mais que sejam elas conflitantes com a
nossa própria visão do mundo.
Como exemplo ilustrativo, analisemos
os atentados recentemente ocorridos
na França sob a ótica do “perdão aos
agressores”: observemos que entre a
“liberdade de imprensa” e a “liberdade
de crença religiosa”, o bom senso
caridoso nos faz ponderar que ambas
“liberdades” devem ser relativizadas,
em nome da convivência pacífica e
respeitosa, evitando-se, por conseguinte,

Faz-se mister que nós, desejosos de ver
a Terra transformada em um “Mundo
de Regeneração”, não sejamos meros
expectadores: repudiemos qualquer
intolerância e ódio vindo de nossos
próprios atos, mentes e corações.
Saibamos respeitar as diferenças
entre irmãos! Não podemos mudar
imediatamente o mundo, mas podemos
mudar a nós mesmos: pratiquemos
o “perdão incondicional” e ofertemos
aos ofensores, com humildade, nossa
túnica, capa e face, perdoando-os
“setenta vezes sete” como nos ensinou
Jesus, porque escolha diversa a essa,
apenas trará ao planeta dores trevosas
e lamentoso ranger de dentes.

Sabemos que a escolha de uma
determinada religião, pode estar relacionada
às condições culturais, as tradições e
etnias, o local e o território onde se vive ou
das suas origens, a comunidade e o país,
etc. Porém, o mais importante é o ambiente
de liberdade como condição essencial à
prática da expressão e da manifestação
das ideias, opiniões pessoais e/ou
coletivas e respeito de todos. “Em vez do
postulado: Fora da igreja não há salvação,
que alimenta a separação e a animosidade
entre as diferentes seitas religiosas
e que tem feito correr tanto sangue,
o Espiritismo tem como divisa: Fora
da Caridade não há salvação, isto é, a
igualdade entre os homens perante Deus,
a tolerância, a liberdade de consciência e
a benevolência mútua.” Revista Espírita,

02 Mar
09 Mar
16 Mar
23 Mar

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

06 Abr

Expiações Coletivas
O Acolhimento no Centro Espírita
Corpo. Papel, Uso e Responsabilidade
A Mediunidade Gloriosa
Os Disturbios do Consumo
Exarcebado
O Consumo das Drogas

13 Abr

Morri, e agora?

27 Abr

Paciência em Estudo

04 Mar
11 Mar
18 Mar
25 Mar
01 Abr

O Espiritismo e a Mensagem de Jesus
...Que atire a Primeira Pedra.
A Rotina do Homem
Leis Morais e sua relação com as leis Naturais
Distribuir seus talentos
O Centro Espírita: Uma
Organização Religiosa
O Pai Nosso
O Adolescente e a Vida Social
Visão Espírita do Casamento

30 Mar

08 Abr
15 Abr
22 Abr
29 Abr

Quintas-Feiras - 20 h

26 Mar
02 Abr
09 Abr
16 Abr
23 Abr
30 Abr
07 Mar
14 Mar

A Mediunidade Gloriosa
A Infancia e o Espiritismo

ATUALIDADES

21 Mar

Importancia da Obra assistencial

28 Mar

A Visão Espírita dos Milagres

Marcelo Prado

11 Abr

Visão Espírita do Casamento

18 Abr

A Rotina do Homem

25 Abr

O Centro Espírita: Uma
Organização Religiosa

Imagem Google

maio de 1869, Obras Póstumas/ Allan
Kardec, pag. 19.
Vivemos um pouco mais do mesmo.
Kardec, que já citava a animosidade
entre as crenças com violência
e sangue, e nos convidava a agir com
a caridade e a tolerância, como forma
de união entre os povos e as ideias, o
fez a mais de 150 anos. Portanto, entre
o período do texto e os dias de hoje,
vemos a permanência das agressões. A
novidade é as nações e suas lideranças
governamentais, grupos extremistas e
representantes de interesses econômicos
que acreditam que a tática de se
financiar a violência, pode resultar em
algum processo de controle. Trata-se

de um grave erro porque violência gera
violência. “Em vez da fé cega, que anula
a liberdade de pensar, ele diz: Não há fé
inabalável, senão a que pode encarar face
a face a razão, em todas as épocas da
humanidade. Para a fé, uma base se faz
necessária, e essa base é a inteligência
perfeita naquilo em que se tem de crer.
Para crer, não basta ver, é preciso,
sobretudo, compreender. A fé cega já não
é para este século. É precisamente
no dogma da fé cega que temos
tão grande número de incrédulos,
porque ela quer impor-se e exige
a abolição de uma das mais preciosas
faculdades do homem: o raciocínio
e o livre-arbítrio.” Evangelho Segundo o
Espiritismo, kardec.1864
A mensagem por mais paz e tolerância no mundo tem como solo fértil
a caridade. O sentimento verdadeiro da
caridade, combate o radicalismo e a ignorância das religiões e de seus fanáticos.
Quando as religiões se unirem todas em
prol da crença em um único Deus que prega a união dos povos, o amor incondicional e a caridade, o mundo estará em paz.

05 Mar
12 Mar

Quartas-Feiras - 12 h

Evangelho no Lar
Aborto na visão Espírita
O Centro Espírita: Uma Organização
Religiosa
O Trabalho como Processo de Evolução
O Adolescente e a Vida Social
Pensamentos e Fluidos
Reencarnação e os Laços de Família
O Acolhimento no Centro Espírita
Emoções e Saúde

O Extremismo nas religiões atualmente

“Não pode haver liberdade de expressão
se não houver liberdade a religião.” Essa
frase, dita por diversas personalidades, em
seus comentários e participações em vários
programas de rádio, canais de TVs pagas
e abertas, jornais e revistas, escutei
com muita frequência, nos últimos dias,
principalmente, no dia 21 de Janeiro, no dia
nacional de combate a intolerância religiosa.

PALESTRAS E PASSES
DATA

19 Mar

Sábado - 10 h

ATENDIMENTO FRATERNO
DATA

HORA

2a. e
5a.feira

20:00

4a.feira

13:00

OBJETIVO / TEMA

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

ÁREA DOUTRINÁRIA

2ª feira

20h
15h e 20h

4a.feira
5a.feira
Sáb.

15h e 20h

20h
20h
10:00

Formação e Aprimoramento de Expositores
Espaço Jovem
Iniciação ao Espiritismo
Educação Mediúnica I e II
Conhecendo e entendendo
o Evangelho I
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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Gláucia Savin

Não vim trazer-lhe paz, mas espada
diferente de nós, mas profundamente
ligado às nossas necessidades
evolutivas, pela lei de sociedade.

“Não julgueis que vim trazer paz a Terra;
não vim trazer-lhe paz, mas a espada;
porque vim separar o homem contra
seu pai, e a filha contra sua mãe, e a
nora contra sua sogra; e os inimigos
do homem serão os seus mesmos
domésticos. (Mateus, X: 34-36)”.
As palavras proféticas de Jesus não
perderam sua incrível atualidade: Até hoje
milhões de pessoas ainda são mortas em
conflitos deflagrados nome da religião.
Ao longo da história, muitos conflitos
têm tido como pano de fundo as
causas religiosas, com envolvimento
de diversas religiões. Se nos ativermos
ao Cristianismo, podemos lembrar as
Cruzadas, entre os séculos XI e XIII, com
o objetivo declarado de reconquistar
a Terra Santa dos “invasores
muçulmanos”, fortalecendo o poder
do Império Bizantino; as Guerras
Religiosas Francesas, durante o século
16, entre os católicos e os protestantes
huguenotes; a Guerra dos Trinta Anos,
entre católicos e protestantes, no
século XVII, no território onde é hoje
a Alemanha. No Islã, temos a jihad,
que significa, literalmente, “luta” e
cujo conceito tem sido utilizado para
descrever a guerra na expansão e
defesa do território islâmico.
Allan Kardec, em O Evangelho
Segundo o Espiritismo anota que “é
um fato comprovado que as guerras
de religião foram mais cruéis e fizeram
maior número de vítimas que as guerras
políticas, e que em nenhuma outra se
cometeram tantos atos de atrocidade
e de barbárie.”.
O século XX, sem dúvida, foi um dos
séculos mais sangrentos da história da
humanidade. Tivemos duas grandes

guerras mundiais, que apesar de não
possuírem motivação religiosa, acabaram
promovendo o genocídio de judeus.
A ideologia, assim como a religião,
mesmo quando não sejam a causa
primária dos conflitos, servem como
motivação para a guerra. Os conflitos,
não nos enganemos, ainda que
alimentados pelas diferenças religiosas,
visam à ocupação de territórios e a
alimentação do poder.
Toda guerra é contrária à ideia de Deus,
não importando a motivação declarada
ou subjacente. E o terrorismo, como nos
ensina a Mentora Joanna de Angelis(1),
é um distúrbio coletivo, que implica
“a liberação de forças hediondas do
primitivismo que se impõe pela tirania,
abraçando o fanatismo”
O fanatismo, nos ensina Joanna
de Angelis(2), é um dos disfarces
do materialismo. Podemos não ser
fanáticos religiosos, mas somos
fanáticos torcedores por algum time;
por um partido político; por uma banda
de rock; por um lugar e por aí vai. O

fanatismo é uma porta escancarada
à fixação da intolerância.
Certamente, Maomé não recomendou
a execução e a morte de crianças.
Da mesma maneira, como Jesus não
havia pregado a morte nas fogueiras
da Inquisição. Maomé, tal como Jesus,
teve seguidores que lhe registraram
as lições. Todos sabemos que os
registros que chegaram até os nossos
dias passaram por muitas enxertias e
traduções duvidosas. Porém, é certo
que o Alcorão recomenda o respeito
às religiões tradicionais, denominadas
“reveladas”, a Moisés e a Jesus.
A questão que nos atinge a todos,
independentemente da nossa filiação
religiosa ou filosófica é a intolerância.
A cada ato de fanatismo, vemos
ressurgirem as manifestações de ódio
e de discriminação racial e étnica,
que já considerávamos superadas.
O preconceito e a intolerância são
sentimentos irmãos, que se alimentam
mutuamente e nos impedem de
reconhecer o “outro” como alguém

Para convivermos em sociedade, em
primeiro lugar, precisamos nos livrar do
risco de adoção de estereótipos, que nos
conduzem à falsa identificação do outro.
Vejamos um exemplo: quando se diz, no
ocidente, “todo muçulmano é terrorista”;
“toda mulher que usa o véu é submissa”,
permitimos aos orientais que pensem
o mesmo de nós: “todo ocidental é
pedófilo” ou “toda brasileira é promíscua”.
Se você se revoltou ao ler os estereótipos
relacionados à nossa cultura, será capaz
de entender que as generalizações são
sempre absolutamente injustas, como
também injustas e inconvenientes são
as piadas que se fazem utilizando-se as
imagens que provém dessas infelizes
caracterizações.
Como espíritas, devemos interpretar
as palavras de Jesus “Eu não vim
trazer a paz mas a espada”, como a
recusa à paz modorrenta e inoperante,
entendendo
a
espada
como
o bisturi que devemos dirigir às nossas
consciências, reeducando os nossos
condicionamentos emocionais, de
forma a enfrentar com coragem
os nossos preconceitos.
Não temos o direito de ser meros
expectadores.
O
processo
de
pacificação do mundo depende da
escolha que fazemos pela paz, de
forma a que cada um de nós seja capaz
de estabelecer conexão com espíritos
pacificadores e amorosos, na certeza
de “com o quê nos ligarmos na Terra,
estaremos ligados também nos Céus”.
1. Distúrbios Coletivos, in Triunfo Pessoal
2. Fanatismo e Idolatria, in Dimensão da Verdade
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