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O Homem de Bem
“O HOMEM DE BEM se constitui como uma enumeração das qualidades morais que
ornamentam o ser humano verdadeiramente ético transitando pelo mundo”. Quais são
essas qualidades morais? O que é um ser verdadeiramente ético nos dias de hoje?
Convidamos o amigo leitor a refletir nessa matéria o que O Evangelho Segundo o
Espiritismo descreve como a máxima cristã “Sede Perfeitos”. Página 4

LEIA TAMBÉM

A Doutrina em Destaque

Homenageamos com uma breve
biografia, Antonio Schiliró, um
dos participantes de reuniões de
fundação do (IEE) que desencarnou
recentemente, aos 98 anos de idade.
Página 3.

Infância e Juventude

“Ao invés de enxergar no jovem o
futuro do centro ou do Movimento
Espírita, passa-se a vê-los como
trabalhadores do presente, sem se
importar com a pouca idade, pois
isso, o tempo cuidará de resolver”.
Página 3.

Evangelho

Todo mês estaremos abordando um
capítulo do O Evangelho Segundo
O Espiritismo. Essa edição aborda
o capítulo I, “Não vim destruir a Lei”.
Página 5.

Evangelho para crianças

Um texto mais didático para
crianças, sobre o capítulo I do O
Evangelho Segundo O Espiritismo,
“Não vim destruir a Lei”. Os pais
poderão ler com seus pequeninos
e desfrutarem juntos dessas
revelações. Página 5.

Assunto em Família

Matéria Especial

Todos nós estamos sempre em
busca uma vida feliz. Mas parece
que só encontraremos a felicidade
se encontrarmos um ser que conosco simpatize, nos afastando
da tristeza e da solidão. Cada leitor
poderá aproveitar para refletir se
esta exercendo as Leis do Amor
para conquistar a simpatia e felicidade em sua vida. Página 7.

Crônicas de Chico

Chico foi um dos espíritos mais
evoluídos que veio a terra, mas,
também teve seus momentos de
aprendizado até compreender o
maravilhoso caminho que deveria
seguir. Descrevemos um desses
aprendizados que fez Chico
refletir. Página 7

Matéria Doutrinária

Doenças incuráveis têm causado
muito sofrimento ao homem desde
sempre. Porque Chico Xavier
dizia que a doença é uma cura?
Página 8.

Quais são nossos verdadeiros Laços
de Família? Atualmente objetos e relacionamentos estão tão fáceis de
serem descartados e resolvidos. Mas
será que os relacionamentos familiares podem ser descartados assim tão
facilmente? Por que temos tantos relacionamentos difíceis em nossas famílias? Página 6.

Crônica Espírita

Como nos relacionamos afetivamente
com o nosso próximo? Porque o ser
humano necessita tanto de afeto? Mas
porque algumas pessoas não aceitam nosso afeto? Vejamos o que diz a
ciência e Joana de Angelis sobre afetividade. Página 6.

EDITORIAL

sugestão de leitura

Acreditamos que o trabalho é a fonte principal de energia
que impulsionará nossa casa e que a solidariedade é o
comprometimento mútuo de todos os trabalhadores, em torno de
um único objetivo que é a caridade.
O amor é o sentimento e a caridade é o amor em movimento. A
caridade compreende não só a parte material, mas também é de
ordem espiritual, que se estende pela ação de acolher, consolar,
esclarecer e orientar.
A cada amanhecer inicia-se uma nova jornada de oportunidades
de evolução. O homem, assim como tudo no nosso planeta, não
faz evolução rápida, de um dia para o outro, mas sim pequenas
mudanças, melhorando atitudes e comportamentos.
Se cada um de nós fizer uma pequena lista de oportunidades
individuais e buscá-las com tranquilidade, uma a uma, com
certeza irá acumular uma riqueza que lhe acompanhará por toda a
eternidade. O amor e a caridade são as ferramentas que estão ao
nosso alcance. Exemplificadas por Jesus e ilustradas por Kardec
abrem o caminho para chegarmos ao “Homem de Bem”.
Joanna de Angelis nos diz que os mecanismos da evolução utilizamse do trabalho como meio de disciplinar a vontade, domar os
instintos, desenvolver a razão e sublimar os sentimentos
Estamos longe da perfeição, é verdade, mas temos tempo para
construí-la.
Mauricio Romão - Presidente da Diretoria Executiva
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A Filosofia Perene
Lançado em 2015 pela Editora Didier, o livro “A Filosofia
Perene”, de Humberto S. Coelho, merece a atenção de
todo estudioso espírita.
Com uma redação clara e agradável, Coelho convida o
leitor a refletir sobre diferentes influências que marcaram
a história do pensamento e destaca a relevância e força
da filosofia espiritualista nesse sentido. Considerando a
filosofia perene como um conjunto de princípios genéricos
e abrangentes sobre a realidade que não se limita à miopia
materialista, o autor situa, com muita propriedade, a
excelência da cosmovisão espírita respeitando e valorizando todas as formas de
pensar que direcionam ao Bem. O conhecimento espiritual presente nas tradições
orais e escritas dos povos em todas as épocas da humanidade carrega, em si
mesmo, expressões da realidade que causam espanto e indignação àqueles que
beberam as ácidas ideias destrutivas do materialismo.
Em seus doze capítulos, o livro trata de questões existenciais que são
discutidas sob a perspectiva de distintas escolas filosóficas, oferecendo ao
leitor adequado referencial teórico sobre a evolução e embates enfrentados
pelas ideias espiritualistas.
Textos críticos sobre Filosofia nem sempre conseguem superar a apatia inerente
à escrita técnica, mas felizmente esta publicação representa um diferencial, com
um vibrante estímulo provocado pela sabedoria à orientação e à prática do Bem.
Certamente, a “Filosofia Perene” é uma obra voltada não somente ao público
espírita, mas a todos aqueles que apreciam uma boa leitura sobre o saber filosófico.
Marco Milani - Diretor do depto de Livros da USE.

AGENDA ESPÍRITA
1-) II Encontro Nacional de Arte Espírita, que a
Abrarte realiza em São Paulo, de 26 a 29 de maio.
Inscrições www.enarte2016.blogspot.com.br e mais
informações:
http://usesp.org.br/entrevista-deedmundo-cesar-presidente-da-abrarte/
2-) Convidamos os companheiros do IEE a participar
e a divulgar a Jornada da AME-SP, Desafiando
Fronteiras em Medicina e Espiritualidade, Dias 14 e
15 de Maio de 2016 - (Sábado e Domingo), das 08h00
às 18h00, Auditório Elis Regina (Anhembi) | São Paulo
– SP. Saiba mais em: www.jornada2016amesp.com,
www.facebook.com/events/541610575991964.

APOIO

Anuncie seu negócio ou produto conosco
Patrocinando esse jornal, você também estará
contribuindo para a divulgação da doutrina espírita.
Temos uma tiragem de 1.000 exemplares que atingem
um público de aproximadamente 5.000 leitores.
Contatos em nossa recepção ou através do email:

iee-solidariedadenotrabalho @hotmail.com
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Julia Nezu

Antonio Schiliró
Antonio Schiliró retornou à Pátria
Espiritual no dia 2 de dezembro de
2015, aos 98 anos de idade, deixando
uma folha de serviço prestada em
benefício do movimento espírita
paulista. Participou das reuniões
de fundação do Instituto Espírita de
Educação, desde então associado até
a sua desencarnação.
De família católica, tornou-se espírita aos
20 anos, iniciando suas atividades num
grupo espírita familiar, que mais tarde
foi constituído com o nome de Centro
Espírita Obreiros da Fé - Jesus, Maria
e José. Ele contava que, em 1939, foi
admitido no Banco onde trabalhava um
jovem recém formado que professava o
Espiritismo e que, com ele, foi conhecer
uma sessão mediúnica no referido grupo
familiar. Nessa primeira participação,
contava Schiliró que ouvia um tanto
incrédulo uma manifestação mediúnica
e mentalmente desafiou o Espírito
que se comunicava que, se de fato o
fosse, interrompesse a comunicação
e lhe dirigisse a palavra e para a sua
surpresa a médium parou de falar e,
voltando-se para ele, o Espírito lhe

disse: “o que gostaria de falar comigo?”
e conversaram.
Schiliró, em suas memórias – não
publicadas -, em poder de sua família,
com respeito ao Instituto Espírita
de Educação ele diz: “Quando eu
freqüentava o Centro Espírita Obreiros da
Fé - Jesus, Maria e José, fui incumbido
de comparecer à uma reunião na sede
da Federação Espírita do Estado de São
Paulo, durante a qual ia ser examinada
a possibilidade de se fundar uma
Escola Espírita. A idéia vingou e em
1949, foi fundado o Instituto Espírita
de Educação ao qual estou associado
até hoje. Minha “Carteira Social” está

assinada pelo dedicado espírita Pedro
de Camargo que, desencarnado se
identifica como “Vinícius”. Cheguei a
desempenhar o cargo de Tesoureiro
num período em que a Instituição
passava por grandes dificuldades
financeiras. Mantive-me como membro
do seu Conselho Deliberativo por alguns
anos. Hoje funciona em belo Edifício
próprio mantendo cursos de Educação
Infantil, Ensino de Primeiro Grau, Curso
de Inglês, Escola de Vôlei e Curso de
Música, canto e expressão corporal.”
Ele se refere à antiga sede do IEE, na
rua Leopoldo Couto de Magalhães,
695, no Itaim-Bibi, onde funcionava
uma Escola de Educação Infantil, com
Ensino de Primeiro Grau denominada
“Hilário Ribeiro”, desativada há 15 anos
aproximadamente. Em 2011, o IEE
mudou-se para a nova sede, onde hoje
se encontra. As reuniões referidas por
Schiliró foram as preliminares para a
fundação do IEE que se deu no dia 16 de
janeiro de 1949, durante o 1º Congresso
Espírita de Educação convocado pelo
Departamento de Educação da USE.

Conheceu o médium Spartaco Ghilardi,
de quem se tornou amigo pessoal,
quando foi convidado a conhecer a
Instituição Beneficente Nosso Lar, no
Cambuci. Ele e sua esposa Dona Lélia
foram ativos trabalhadores e exerceram
cargos na Instituição e ajudaram-na,
ela no atendimento às crianças e ele
na administração. Mais tarde, Spartaco
funda o Grupo Espírita Batuira, no bairro
de Perdizes, na Capital Paulista, onde o
dirigiu até perto de sua desencarnação.
Foi um dos fundadores do Grupo
Assistencial Nair Bozzi, em maio de
1985, e mais tarde, em setembro do
mesmo ano, a Creche Nair Bozzi,
nome do Espírito que fora médica
em sua última encarnação e que se
comunicava em sessões mediúnicas
quando o grupo ainda era familiar. Ao
terminar a sua gestão na USE do Estado
de São Paulo, Schiliró dedicou-se à
administração desse Grupo que iniciou
suas atividades com atendimento a 30
crianças que, com o passar do tempo,
a Creche passou a atender 160 crianças
e já possuía mais de 20 profissionais
multidisciplinares.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
João Thiago Garcia

Ações com a Juventude
O
Movimento
Espírita
Brasileiro
finalmente está mudando a forma de ver
a juventude. Antes mesmo da publicação
dos Documentos de Orientação1,
Diretrizes e Subsídios às ações da
juventude espírita, já percebíamos
algumas iniciativas que buscavam mais
do que envolver os jovens, buscavam de
alguma forma oportuniza-los espaços
efetivos de ação.
Tais iniciativas eram isoladas e quanto
muito compartilhadas apenas em âmbito
estadual, porém com a publicação
do referido Documento de Orientação
essas ações puderam ser debatidas,
estudadas
pelas
coordenações
de juventude de todo Brasil, e hoje
estão disponíveis para compartilhamento e estudo.
Entre as propostas apresentadas,
destacamos com grande ênfase
o protagonismo juvenil, pois é o
envolvimento do jovem nas questões

ação para o jovem, o protagonismo nos
convida ao trabalho em conjunto. Mais
do que dizer “vai lá e faz” a proposta é
de dizer “vamos lá, eu faço com você”,
e isso muda muito principalmente a
forma de olhar a juventude.
Ao invés de enxergar no jovem o futuro
do Centro ou do Movimento Espírita,
passa-se a vê-lo como um trabalhador
do presente, sem se importar com a
pouca idade, pois isso, o tempo cuidará
de resolver.
que demandam decisão, planejamento,
execução e avaliação. O protagonismo
juvenil é uma forma de atuação com
os jovens, a partir de como eles
sentem e percebem sua realidade.
O protagonismo preconiza um tipo
de relação pedagógica que tem a
solidariedade entre gerações como
base, a colaboração como meio e a
autonomia do jovem como fim.
Muito além de oportunizar espaço de

Oportunizados e orientados nas
atividades, permitindo que o jovem não
seja apenas mão de obra, mas sim um
efetivo colaborador capaz de conceber,
planejar, executar e avaliar as ações,
realmente se garantirá o futuro com
trabalhadores capacitados no presente.
Ainda hoje ouvimos jovens e adultos
dizendo o quanto querem um
“Movimento Jovem” mais fortalecido.
Nós porém, propomos não um

movimento exclusivo do jovem, mas
sim um movimento com o jovem, em
que sinta parte integrante e até mesmo
responsável por ele.
O Documento em si não muda muita
coisa se os dirigentes e os jovens não
mudarem em si as atitudes e a maneira
de trabalhar, pois já há muito temos
a orientação para que “trabalhemos
juntos e unamos os nossos esforços”2,
então, que assim efetivamente seja.
João Thiago Garcia (JT) é atual 2º
secretário da USE do estado de São
Paulo e coordenador Regional de
Juventude da Comissão Regional Sul do
CFN-FEB. Foi diretor do Departamento
estadual de Mocidade da USE de 2010
a 2015.
Diretrizes Orientação à Ação Evangelizadora
Espírita da Juventude: Diretrizes e Subsídios,
CFN-FEB 2015

1

Os Obreiros do Senhor. O Evangelho segundo o
Espiritismo, Allan Kardec. Cap. 20 it. 5

2
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André Bordini

O Homem de Bem
HOMEM DE BEM é uma
expressão usada como título de
um indispensável texto de Allan
Kardec, inserido no capítulo
XVII de O Evangelho Segundo o
Espiritismo, que aborda a máxima
cristã “Sede Perfeitos”. O tema
se fundamenta nos versículos 44
a 48 do capítulo 5 do Evangelho
de Mateus, e aborda a Lei de
Evolução, sob o aspecto moral.
Primeiramente, é interessante
ressaltar a qualidade do texto
do codificador. Salta aos olhos
a c o m p e t ê n c i a re d a c i o n a l
do mestre lionês. Em todo
Pentateuco é curioso notar as
características ímpares de seus
comentários
e
dissertações,
quais sejam: clareza, objetividade,
simplicidade, didática, coerência
e lucidez. Redações desprovidas
de misticismo ou religiosismo, em
que prevalece sempre o aspecto
pedagógico e racional dos
conceitos e formulações a serem
desenvolvidos.
Esses elementos de seu trabalho
evidenciam a altitude moral e
intelectual de seu espírito. Isto é,
a sua lavra revela-se, inúmeras
vezes, mais apurada, sofisticada
e eficiente do que a de muitas
personalidades espirituais que
participaram da codificação e
assinaram mensagens como as
que estão nas Instruções dos
Espíritos, e que invariavelmente
finalizam os capítulos do Evangelho
Segundo o Espiritismo. Isso pode
se dever a dois fatores, o primeiro,
a limitação ou influência anímica de
um ou outro médium que possa ter
intermediado as comunicações; o
segundo, e este mais importante,
a indiscutível evolução de Allan
Kardec. Tal constatação, no
entanto não é, em absoluto,
de se admirar, uma vez que,
missão de tamanha magnitude só
poderia ser entregue a criatura de
altíssima envergadura espiritual, e
isso atestam não só as inúmeras
passagens em que os próprios
espíritos sublimes referendam a
importância da obra do codificador
dentro da própria codificação e
da Revista Espírita, mas também

as informações trazidas por
Humberto de Campos pelas
iluminadas mãos de Chico Xavier,
e que consolidam a certeza de que
Allan Kardec é alma da intimidade
de Jesus desde as primícias da
Boa Nova, comprometido com
os desideratos superiores do
planeta, e ascendente, inclusive,
sobre inúmeros companheiros
espirituais da legião do Consolador.
Podemos mesmo dizer, destarte,
que, enquanto o pensamento
divino do Cristo foi iluminando
e ditando todo o repertório de
grandezas resplandecentes da
Terceira Revelação, Kardec foi o
guardião, coordenador e artífice
dessa monumental tarefa.
A lição O HOMEM DE BEM
se
constitui
como
uma
enumeração das qualidades
morais que ornamentam o ser
humano verdadeiramente ético
transitando pelo mundo.
Trata-se de texto com duas
implicações
filosóficas:
a
ontológica e a ética. Quando se
fala de homem ou de ser humano
é
difícil
estabelecer-se
um
conceito definidor que não caia no
senso comum e ao mesmo tempo
não parta do senso comum. A
ontologia como área da filosofia
que vai buscar a compreensão do
ser dos entes e de como esses
entes se desvelam no mundo
para se darem a conhecer, pelo
método fenomenológico, vai nos
levar à constatação de que o
humano (e, portanto, para nós,
espíritas, o espírito) é sempre uma
“experiência gerúndia”, que “não
é alguma coisa”, mas que “vai
sendo, a todo tempo, inúmeras
coisas”, que não pára para se
dar a definir, pois é sempre
uma
dinâmica
inconceituável
no tempo, que experimentando
a liberdade, a todo instante,
seja na dimensão da finitude
enquanto homem mortal seja na
dimensão da eternidade enquanto
espírito imortal está condenado a
escolher o que quer ser e como
se expressar no mundo. O ser é
sempre livre para escolher o que
quer fazer de sua existência e,

portanto, único responsável pelo
seu destino, sua glória ou sua
desdita. Sob essa ótica é que se
pode asseverar que a Doutrina
Espírita está entre as doutrinas
existenciais cristãs, cuja similitude
evoca, no âmbito da compreensão
do ser, ao pensamento do filósofo
dinamarquês Sorën Kierkegaard,
expoente da filosofia cristã no
século dezenove.
No que tange ao campo da ética,
ser “de bem” significa estar e viver
de acordo com o “bem”. Ocorre
que a ideia de um “bem” absoluto
remonta aos ideais clássicos
propostos no pensamento da
tradição ocidental inaugurada
pela filosofia de Platão, e que
ganhou corpo na patrística cristã
pelas obras teológicas de Santo
Agostinho e dos chamados
pais da Igreja, como São Basílio
e Orígenes, entre outros. Allan
Kardec
tinha
que
superar
o desafio, nesse contexto, de
estabelecer uma noção do que é
ser “de bem”, sem cair na tentação
de dogmatizar o conceito a partir
de noções vulgares e voláteis de
moral religiosa, extremamente
frágil à ação implacável do tempo e
do relativismo cultural, sem contar
a pouca autoridade moral das
igrejas de modo geral para orientar
os cidadãos com um pouco mais
de visão crítica da vida, do mundo
e das situações. Optou então,
por aquilo que mais conhecia,
e que herdou de Pestalozzi,
uma abordagem ética a partir
de uma visão pedagógica, ou seja,
um elenco de comportamentos
práticos e posturas psicológicas
que, uma vez levadas a efeito,
fariam, sem sombra de dúvida,
as relações humanas na terra
serem perfeitas.
Analisando-se o texto percebese a sua universalidade. Na
caracterização
do
HOMEM
DE BEM nenhuma referência
a filiações partidárias, sócioagremiativas,
ideológicas
ou
religiosas; a preferências sexuais,
alimentares ou de lazer; a estados
civis; a condições econômicas,
intelectuais,
acadêmicas
ou

nobiliárquicas; a raça, origem,
idade, gênero ou cultura; nada
disso foi contemplado pelo
codificador. A lição tem início
afirmando que o “VERDADEIRO”
HOMEM DE BEM (e, portanto,
Kardec começa mandando um
recado aos hipócritas sempre
de plantão, quais sejam, os
“FALSOS” HOMENS DE BEM…) é
aquele que pauta toda sua vida, a
todo instante, pelos princípios de
JUSTIÇA, AMOR E CARIDADE, e
tudo que faz está iluminado pela
coerência absoluta com a sua
consciência, não fazendo jamais
ao próximo o que não gostaria
que se lhe fizessem, amando e
perdoando incondicionalmente,
sem perder nunca qualquer
possibilidade de agir em favor
do outro, da comunidade, da
natureza, etc. Em outras palavras,
o VERDADEIRO HOMEM DE
BEM, por enquanto, no estágio
atual de evolução dos homens,
se não é uma impossibilidade, é,
no mínimo, uma raridade. Porém,
socorre-nos com uma esperança
e um conforto: consola-nos
dizendo que, se ainda não
conseguimos viver segundo todas
aquelas orientações, já é um
grande passo nos esforçarmos
para fazê-lo, sem desânimo,
sem esmorecimento, mas com
o entusiasmo dos que, crianças
ainda, prenhes de dificuldades,
erros e ignorâncias, sonham e
esperam alcançar a maturidade
dos espíritos bons, na plenitude
do bem, da luz e da beleza.
Jean Paul Sartre, existencialista
ateu, legou ao ocidente a ideia
de que o HOMEM é um projeto
inacabado que só se conclui com
a morte. Allan Kardec, o velho
professor, constrói a noção de
HOMEM DE BEM especialmente
como um projeto existencial
também inacabado, mas de
educação do espírito imortal, a
ser acalentado com vistas ao
deslumbramento da eternidade,
às sublimidades do amor, em
sucessivas experiências, dilatando
e iluminando o coração para o
infinito retorno e congruência ao
imensurável coração de Deus.

Evangelho
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Maria Inez Batista Araujo

Não Vim Destruir A Lei
Com estas palavras, os espíritos
iniciam o capítulo I do Evangelho
Segundo o Espiritismo que vamos
começar a estudar e a refletir aqui
neste espaço.
Quando analisamos literalmente estas
palavras logo pensamos: se Jesus
veio nos trazer tantos ensinamentos
novos, como poderia não derrogar as
leis já estabelecidas e tantas vezes tão
cruéis? Que leis eram estas às quais o
povo judeu estava submetido?
Ao longo da história da humanidade,
os povos têm recebido revelações
espirituais adequadas a sua época
e aos seus costumes. Muitas
delas foram de caráter disciplinar,
estabelecidas para manterem a ordem
e a autoridade.
Moisés, ao receber no Monte Sinai,
muitos séculos antes da era cristã,
os Dez Mandamentos, trouxe a Lei de
Deus, imutável e eterna, ao povo que
naquele momento já tinha condição
de entender a ideia de um Deus
único (monoteísmo) e providencial
(criou o mundo todo e todos os seres
e vela por eles). No decálogo está
condensada a moral natural, básica
e invariável em todos os tempos e
povos. Sendo o condutor de um povo
turbulento e indisciplinado, advindo da

servidão no Egito, Moisés foi obrigado
a estabelecer leis religiosas, políticas
e civis rígidas e até preceitos de
higiene. Estas leis eram reformáveis
e transitórias pois, sendo humanas,
são modificáveis com o tempo. Os
profetas hebreus depois de Moisés
também ajudaram a entender, corrigir
e fixar os ensinamentos espirituais da
revelação mosaica. Com Moisés, a
humanidade teve um primeiro contato
com a noção de justiça.
Com a chegada de Jesus, ainda que
o povo hebreu já estivesse um tanto
mais evoluído sob a lei mosaica e dos
profetas, houve uma nova revelação,
com novos ensinamentos espirituais.
“Os Dez Mandamentos” foram
reduzidos em dois ensinamentos
mais abrangentes e não menos

importantes: “Amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como
a si mesmo”, acrescentando ainda:
“Esta é toda a lei e os profetas”. Para
alguns, Jesus estaria contrariando as
leis divinas anteriormente reveladas
por Moisés e os profetas, quando
dizia em suas pregações: “ouvistes o
que foi dito... (dizia um ensino antigo);
eu, porém, vos digo... e ministrava
os novos ensinamentos”. Mas Jesus
esclareceu dizendo "Não penseis
que vim destruir a lei ou os profetas;
não vim para destruí-los, mas para
dar-lhes cumprimento”. Ele veio para
desenvolver a lei divina, dar-lhe seu
verdadeiro sentido e apropriá-la ao
grau de adiantamento dos homens. A
ideia de justiça com Moisés agora era
atualizada com a Lei do amor. Jesus
modificou a lei civil, atualizando-lhe
os métodos para o cumprimento da
lei divina e adaptando-a a uma nova
época. A pena de talião (olho por
olho e dente por dente), a proibição
do intercâmbio com os mortos, o
“aborrecerás ao teu inimigo”, o castigo
brutal para quem não cumprisse a lei
divina transformaram-se em oferecer a
outra face, amar aos inimigos, perdoar
setenta vezes sete, atirar a primeira
pedra quem não tiver pecado. Jesus
trouxe o amor, o perdão, a caridade e
a chance de renovação.

Mas, ainda Jesus não disse tudo,
“lançou o germe de verdades que
ele mesmo declarou não poderem
ser então compreendidas”. Todavia
prometeu que mais tarde enviaria um
Consolador que traria o entendimento
do sentido oculto de certas palavras.
E assim chegou o Espiritismo, como
a nova ciência que veio revelar aos
homens a existência e a natureza
do mundo espiritual, produto do
ensinamento dado pelos espíritos, que
são as vozes do céu. Dizendo que não
veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe
cumprimento, apresenta-se em tríplice
aspecto – ciência, filosofia e religião
para atender a todas as possibilidades
e necessidades do pensamento e
ação humanos. Lógico, sem parábolas
ou metáforas, o espiritismo veio trazer
como acréscimo a fé raciocinada. É a
verdade consoladora, é transformador
e sua revelação é gradativa, pois a
humanidade continua em progresso.
Com as três revelações e agora mais
preparados, entendemos que o Mestre
não veio destruir absolutamente nada,
mas veio revelar e cumprir. Precisamos
somente escutá-lo.
ESE: cap. I: Evangelho: Pedra Angular do
Espiritismo pág.82, Estudos Espíritas do
Evangelho cap.7.

Evangelho para Crianças
Susana Wojcik

Jesus, o Evangelho, e a Evangelização Espírita Infantil

Nesta edição, vamos aprender um
pouquinho sobre o Capítulo 1º do livro
o Evangelho Segundo o Espiritismo:
as três revelações.
O que significa Revelação?

Revelação é trazer à luz algo que está
oculto; é sair de sob o véu; é desvendar
um segredo. No sentido gramatical, esta
palavra quer dizer tornar conhecido do
homem aquilo que ele desconhece.
No sentido religioso, é a verdade que
o homem não consegue alcançar por si
mesmo, isto é, não pode descobrir por
meio da inteligência nem com o auxílio
dos sentidos. É preciso que alguém
venha trazer esta verdade para ele. Este
alguém é o revelador, um mensageiro
de Deus, que pode ser chamado pelo

nome de Profeta ou Messias, isto é,
um enviado ou um missionário que
está encarregado de transmitir algumas
mensagens aos homens.Agora vamos
ver um pouquinho sobre o que diz o
Evangelho a respeito de Revelação?
1ª REVELAÇÃO: MOISÉS era um judeu
criado na corte egípcia como príncipe.
Certo dia, rompeu com a sua corte e
iniciou longa jornada para libertar seu povo
do jugo egípcio, atravessando o deserto
por 40 anos. Durante esta travessia,
ele recebeu Os 10 Mandamentos,
um dos primeiros códigos morais da
humanidade, conseguidos por suas
faculdades mediúnicas. Desta forma,
Moisés e sua lei impuseram e fixaram
definitivamente o monoteísmo, a crença
num Deus único e imaterial, noção que

o povo custou a observar, mas que se
manteve para sempre.
2ª REVELAÇÃO: Disse JESUS: “Eu não
vim destruir a lei, mas apenas dar-lhe
cumprimento”. Jesus enfrentou pesadas
lutas para conseguir desempenhar sua
missão: ensinar novos conceitos ao
atrasado ser humano da época, revelando
um Deus de infinito amor e misericórdia,
soberanamente justo e bom, que ama
a todos sem distinção.
Ele veio ensinar aos homens que a
vida continua além da Terra, no Mundo
Maior, que ele simbolizou como o
Reino de Deus (“Meu reino não é
deste mundo”). Recomendou que se
perdoasse o inimigo não apenas sete
vezes, mas setenta vezes sete.

3ª REVELAÇÃO: O ESPIRITISMO
Jesus disse que não deixaria
a Humanidade órfã, que enviaria
o Consolador, o Espírito da Verdade, a
fim de restabelecer, no seu devido tempo,
todos os seus ensinamentos quando
o homem estivesse mais preparado para
recebê-lo: “E eu rogarei a meu Pai e Ele
vos enviará outro consolador a fim de
que fique eternamente convosco”.
Não há nada para acrescentar à lei do
Cristo, mas a Doutrina Espírita nos dá
a capacidade de compreender o que
Jesus nos ensinou através de parábolas.
Chega numa época em que já podemos
raciocinar e entender, pois já temos
a capacidade de praticar a fé raciocinada.
(aula adaptada do blog de Luciene Miranda, Centro Espírita
André Luis em Brasília).
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Sueli Issa

Muito há para se falar, entender,
refletir sobre este tema.

Laços de Familia

as pessoas envolvidas. Torna-se uma
dependência energética.

Vivemos em uma época, na qual
o descartar é um pensamento forte
que interfere em nossas atitudes
diárias. Tudo parece ser fácil de ser
descartado, resolvido, de objetos
a relacionamentos. Será?

No caso do ÓDIO, há que se trabalhar
muito a Terapia do Amor. São comuns
os reencontros do passado no contexto
familiar, com a função educadora do
perdão recíproco.

E assim somos puxados sempre
para algo externo. E o aprendizado
não se aprofunda, criando vácuos
em nosso interior.
Nesta correria atrás de uma pseudovida, o convívio familiar está cada
vez mais prejudicado. Esquecemos
qual é o grande convite que a Vida nos
faz. Na verdade, este convite é para o
Aprendizado do Amor. E é justamente
na Família que este aprendizado
se torna mais forte e intenso, pois
a convivência é muito próxima e
constante.Por ser intenso, muitos
abandonam este convívio, enquanto
outros fazem desta oportunidade, uma
renovação interior.Não podemos nos
esquecer de que os laços da parentela
são pré-existentes à vida presente.

A Paternidade e a Maternidade são
sempre decorrentes de vínculos
passados. A relação entre Pai,
Mãe, Filhos é resultado de uma
continuidade necessária a todos
os envolvidos na nova constituição
familiar, na qual irmãos e parentes
próximos são normalmente ligações
de encarnações anteriores.
Retornamos com a possibilidade
de corrigir as distorções antigas no
mesmo seio familiar.
Tanto o AMOR como o ÓDIO criam um
elo magnético que unirá mutuamente

Contamos então com a sábia lei do
esquecimento do passado e com a
oportunidade da Reencarnação. A
diversidade e o desafio da convivência
com o diferente são fatores que
aceleram o processo evolutivo.
O convívio próximo é a grande
possibilidade que temos para a
Evolução, portanto não devemos
descartar
esta
chance
de
reaproximação, de entendimento, por
mais difícil que ela seja.
Evoluiríamos muito pouco se sempre
encarnássemos junto a pessoas
que compõem a nossa família
espiritual (aquela cujos laços são de
profunda afinidade).
Relacionamentos difíceis na família
terão sempre um motivo anterior
para tais acontecimentos, se não

desta Vida, será advindo da anterior.
Muitos apenas se toleram, mas
certamente com perseverança e fé
em Deus conseguem superar o difícil
aprendizado. Pode ser que essas
mesmas pessoas que hoje causam
certa antipatia possam trazer profunda
harmonia e bem-estar no futuro.
Contamos sempre com o Amparo
de Deus para superarmos tais
dificuldades. E também temos
a chance dos reencontros harmônicos
e amorosos no seio da mesma família.
Nada é por acaso, há sempre
planejamento, organização e
compromisso espiritual na formação
da FAMÍLIA. Cumpramos nossos
compromissos com BOM ÂNIMO
e DISPOSIÇÃO.
Nós estamos destinados a aprender
em todas as situações e experiências
Se as descartamos no presente, a
futura encarnação nos aguardará com
tal finalidade, talvez até mais complexa.
Confiemos e sigamos em frente,
envolvidos em nossos compromissos
Que a PAZ DE CRISTO esteja em
nosso LAR!!!

crônica espírita
Helga Klug Doin Vieira

Os seres humanos podem ter família
biológica e a família espiritual, sendo
que a última vem alicerçada no amor
e na afetividade.
As relações familiares de caráter
biológico inúmeras vezes resultam
de
escolhas
necessárias
para
cumprimento de provas e expiações,
com a finalidade de permitir ao Ser o
desenvolvimento e amadurecimento
das qualidades do espírito, dentre as
quais se encontra a afetividade.
A afetividade, que se define como o
conjunto de fenômenos psíquicos de
ordem emocional, será fortemente
influenciada e desenvolvida em razão
do convívio social. Esta afetividade
poderá ser cultivada e exercida,
especialmente em relação àquelas
pessoas no convívio familiar.
Trata-se de variedade de impulso
emocional, normalmente impossível
de ser dominado, que constitui
substrato, essência de natureza íntima

Afetividade e Relações afetivas

do ser, que aflora na medida em que
é cultivada, em todas as pessoas, no
curso de suas existências.

Uniões afetivas são uniões derivadas
do afeto, que são as emoções que o
ser humano demonstra diante das
diferentes situações da vida cotidiana.
Essas demonstrações variam de acordo
com a sensibilidade de cada indivíduo,
bem como em face ao estágio evolutivo
de sua jornada encarnatória.
Assim, olhares de ternura, vozes
embargadas,
falas
ofegantes,
lágrimas ante situações comoventes,
atitude de compaixão, vibrações
de carinho, reconhecimento da dor,
votos de felicidade, expressões de
amor e solidariedade são variações
características de afetividade.
Joanna de Angelis ensina que a
afetividade é inata ao ser humano. É
parte integrante do Ser Espiritual, mas
demanda educação, conhecimento e
prática. A ciência associa o agir humano

a diferentes áreas do cérebro, mas
emoções foram associadas ao sistema
límbico
autônomo,
concentrado
no hipotálamo. É ele o responsável
pelos comportamentos emocionais e
afetivos, sendo concordes os cientistas
de que nesta seara não se está ante
um agir consciente.
O ser humano necessita de afeto e todos,
indistintamente, experimentam emoções
afetivas que brotam no seu íntimo, e sem
efetivo controle sobre elas, porque a
afetividade transcende à vontade.
São Tomás estudou o tema da afetividade
e verificou a diferença entre a vontade,
decisão livre ante um fato, e o afeto,
inclinação que envolve amadurecimento
relativo a questões ético morais.
Para a moderna psicologia, o afeto está
relacionado a impulsos que existem
além da consciência e da liberdade, o
que torna claro o reconhecimento que
a afetividade ultrapassa a humanidade
encarnada, pois é qualidade do espírito.

Joanna de Angelis nos chama a
atenção para seres que vivem em
conflito consigo mesmos, não se
permitindo afeição alguma, nem
aceitando afeição do próximo.
Segundo a autora espiritual, isso se deve
a quadros de insegurança e desconfiança,
decorrentes de solidão, rejeição,
decepções na família ou na sociedade,
complexos de inferioridade ou mesmo
situações anteriormente vivenciadas.
Essa situações precisam ser debeladas,
porque abrem espaços para parasitas
espirituais, que propiciam estados de
desagregação psíquica, apontando
para importância da afetividade para a
saúde psíquica do homem.
Ao observarmos os ensinamentos do
Mestre, verificamos que toda a Sua
mensagem está alicerçada na afetividade.
Suas diversas parábolas apontam
para o afeto, como a capacidade de
estabelecer relacionamentos emocionais
com sentimento para com o próximo.

MATÉRIA ESPECIAL

programação

Aldo Colasurdo

PALESTRAS E PASSES

Simpatia
Ao percorrermos o caminho que conduz
a nova sociedade terráquea a uma vida
feliz, somos lembrados de que é de
natureza humana a incessante busca
da tão almejada felicidade. Na realidade,
esta procura consiste também em
encontrarmos em nossa existência
um ser que conosco simpatize e nos
afaste da tristeza e da solidão. Assim,
juntos caminhamos, plenos de fé, na
certeza da concretização de nossos
objetivos. Todavia, essa ventura nem
sempre chega ao alcance de todos
nós. Os seres humanos, como regra
geral, tendem sempre a uma união
amorosa e simpática, com intenção
eterna e permanente entre si; todavia,
também existem casais em que o
amor menos dedicado entre eles cria a
indiferença,que alimenta o menosprezo
e conduz à separação. Não são poucos
os que procuram alguém, e através
da vivência Cristã fazem brotar e
desenvolver entre eles o amor conjugal.
Na vida comum, com o passar do
tempo, devemos buscar as necessárias
adaptações amorosas e altruístas na
vida caseira, as quais tendem a amainar
e evitar as atitudes conflitantes.

Assim, a vivência familiar, no início
amorosa e altruísta, deve persistir
através dos tempos. O casal deve
convencer-se de que o matrimonio
não se trata somente de uma situação
passageira na vida, mas permanente
união entre terráqueos; há ainda a
expectativa de suscitar a encarnação
de novos seres. Existem também
uniões que, a princípio incompatíveis,
com a vivência e o passar do tempo,
o casal se conhecendo melhor evolui,
tornando-se mais amoroso, graças aos
valiosos ensinamentos da “vida Cristã”.
No casamento, com o passar dos anos,
o envelhecimento físico deve receber
os acréscimos benéficos das Leis do
Amor Cristão. Estes deverão estar
sempre reanimando o desejo amoroso
do casal. Para este fato, contamos com
os ensinamentos e as praticas do livro
“Evangelho Segundo o Espiritismo”.
Cabe ainda nos orientarmos também
com as demais obras literárias dos
“Livros da Codificação do Espiritismo”
editados por de Allan Kardec,
Na realidade, parte da humanidade
encontra a infelicidade, pelo excessivo
valor dedicado às atividades materiais

DATA

de nosso mundo. O desencarne e a
partida para outro plano de existência,
determinando nosso ingresso no
Mundo Espiritual, podem ser uma das
principais causadoras da maior tristeza
e sofrimento da humanidade.
Entretanto, o Espiritismo nos traz
valiosos
esclarecimentos
sob
a
imortalidade, bem como possibilidades
de entrar em comunicação com o Plano
Celestial, onde os “que já partiram” se
encontram. O fato alerta e possibilita
nos comunicarmos com os que antes
deixaram este mundo e continuam a sua
imortal existência no plano ‘‘Além Vida’’.
Através das revelações e ensinamentos
que nos traz a Doutrina Espírita, não
há fenecer, solidão, ou abandono
ao ser humano. Até o mais isolado
dos recém-chegados, encontrará
normalmente, almas amigas e
parentes que o antecederam e com
os quais pode se comunicar. Assim
praticando e exemplificando as Leis
do Amor entre as criaturas, só nos
resta, no após nossa vida material,
colhermos o resultado de tudo aquilo
que tenhamos plantado.

Conta-se que Chico encontrava-se
em fase de luta intensa, passando por
muitas dificuldades e incompreensões
no seu trabalho como médium. Mas
sempre perseverava e mantinha-se firme
no seu propósito em ajudar ao próximo.

evoluímos tão pouco moralmente...
Chico pensou naquele momento se não
seria melhor entregar ao Nosso Senhor
a Terra com tudo que pertence à vida
dos homens. Nesse instante, seu guia
e querida mãe aparece recomendando
que ele abrisse o Novo Testamento, pois
o Evangelho sempre teria uma resposta
para suas dúvidas. Abrindo ao acaso, os
apóstolos esclareciam: “... no primeiro
livro, ó Teófilo, relatei todas as coisas que
Jesus começou a fazer e a ensinar...”.

Certa noite, muito fatigado, momentos
antes da sua reunião mediúnica,
perguntava-se se valia a pena continuar

o combate. Perguntava a si mesmo por
que deveria se dedicar à mediunidade
se Jesus, que já estivera no mundo e
com todos seus ensinamentos não fora
compreendido.
Acredito que todos nós já tivemos
alguns momentos de reflexão sobre
isso. Jesus aqui esteve há mais de
dois mil anos e, às vezes, parece que

02 Mar
09 Mar
16 Mar
23 Mar

O Bom Samaritano
...Atire a Primeira Pedra
Reencarnação: Parte do Processo Evolutivo
Amar a Si Mesmo
A Casa Espirita: Nucleo
de Desenvolvimento Humano
Evangelização/a confirar o tema
Evangelho No Lar
Reencarnação: Manifestação
da Justiça Divina
A Importância da Vida Atual

30 Mar
06 Abr
13 Abr
20 Abr
27 Abr
03 Mar
10 Mar

Sua querida mãezinha chamou-o à
atenção para o que os apóstolos narravam.
O Evangelho relata a maravilha que
Jesus começou a fazer e a ensinar para
humanidade. Por isso, devemos cooperar
com Ele, porque ainda estamos muito
longe da conclusão do Reino de Deus na
Terra que Nosso Senhor esta construindo.
E este foi um Ensinamento que ficou,
exigindo muita meditação de Chico.

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

31 Mar
07 Abr
14 Abr
21 Abr
28 Abr

O Passe
O que é Fluidoterapia
Reencarnação: Manifestação
da Justiça Divina
A Casa Espirita: Nucleo
de Desenvolvimento Humano
Reencarnação: Parte do Processo Evolutivo
Evangelização/a confirar o tema
A Importância da Vida Atual
feriado
O Livro dos Espírítos

05 Mar

Reencarnação: Parte do Processo Evolutivo

17 Mar
24 Mar

12 Mar
19 Mar
26 Mar
02 Abr
09 Abr

30 Abr

Um ensinamento que ficou

Chico foi um dos espíritos mais
evoluídos que veio à Terra e com uma
grandiosa missão, mas também teve
seus momentos de aprendizado até
compreender o maravilhoso caminho
que deveria seguir.

Uniões Afetivas
O Bom Samaritano
A Importância da Vida Atual
Conhecimento e Evolução
Chico Xavier
Muitos são Chamados....
Evangelização/a confirar o tema
O Passe

23 Abr

Adriana Marino Aprigliano

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

07 Mar
14 Mar
21 Mar
28 Mar
04 Abr
11 Abr
18 Abr
25 Abr

16 Abr

Crônicas de Chico

Na edição passada, tivemos a
oportunidade de relatar aos nossos
amigos leitores um dos casos de Chico
Xavier contados por Ramiro Gama.
Muitos são os casos contados por ele e
que teremos oportunidade de escrever
mais a cada edição.

7

Sábado - 10 h

Evangelho No Lar
O Bom Samaritano
Feriado dia 25/03
A Importância da Vida Atual
Evangelização/a confirar o tema
Assim como Perdoamos aos nossos Devedores
Bem Aventurados os Mansos e Pacíficos
O Homem no Mundo

ATENDIMENTO FRATERNO
DIA

HORA

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

12:00

OBJETIVO / TEMA

O Atendimento Fraterno
presta-se a receber todos
que buscam na Doutrina
Espírita o abrigo para as
suas questões existenciais.
CURSOS

ÁREA DOUTRINÁRIA

2ª feira
4a.feira

20:00

Básico do Evangelho

15 e 20:00 Básico de Espiritismo

15 e 20:00 Educação Mediúnica I e II

5a.feira

15:00
20:00
20:00
20:00

Básico do Evangelho
Atendimento Fraterno
Básico de Espiritismo
Educação Mediúnica I

Sáb.

10:00

Educ. Espírita para Infância

ÁREA EDUCACIONAL

18:45

Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)

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

18:00
19:30
20:00
19:45

3a, 4ª, 5ª

14:30

Sáb.

10:00

Inglês conversação
Espanhol (Básico I e II)
Informática básica
Informática - Internet
Alfabetização para adultos Oficina de leitura e escrita
Informática básica

2a.feira

ÁREA Filantrópica

3a. e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê
Curso para Gestantes
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Adriana Marino Aprigliano

As Causas de Nossas Aflições
A humanidade sempre sofreu com as
doenças sem cura. A expectativa de
vida do homem na época de Jesus,
devido às condições primárias que
viviam, era de 40 anos. Hoje, com
os avanços na medicina no Brasil,
a expectativa de vida está em torno
de 75 anos. Com a evolução do
planeta, muitas doenças que já foram
consideradas incuráveis passaram
a ter tratamento e prevenção e já
não representam mais sentença
de morte ao homem. Porém,
mesmo com toda a dedicação dos
cientistas em estudo e pesquisa
para realizarem tão grandes feitos na
medicina, novas doenças aparecem
desafiando
nossos
estudiosos
na busca pela cura.
Assim, podemos nos perguntar
se um dia também encontraremos
a cura para doenças como
o câncer, AIDS, alzheimer ou ainda
a prevenção contra as deformidades e
doenças neurológicas que acometem
os bebês. Certa vez, um jornalista
perguntou ao Chico Xavier quando
encontraríamos a cura para o câncer.
Chico, com toda sua humildade
e sabedoria divina, respondeu a ele
que o câncer é uma cura.
Chico estava se referindo ao que os
espíritos esclareceram no capítulo
V do “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”, no item 6, sobre “As
Causas Anteriores das Aflições”. Há
males de que o homem é a própria
causa e outros que se pode atribuir
a fatalidade como a perda de entes
queridos, doenças de nascença,
deformidade ou ainda idiotia. Mas
se nascem com doenças congênitas
nada poderiam ter feito nesta vida

que justificasse tal situação. Então,
se toda causa tem um efeito e se
Deus é justo, como aceitar que tais
pessoas sofressem sem nada terem
causado? Se não fizemos o mal
nessa vida então é porque fizemos
em outra. Se fizermos mal a alguém,
pela lei da causa e efeito, devemos
sofrer de volta o mal que fizermos.
Pela lei da reencarnação, que explica
a pluralidade de nossas existências,
é necessário reencarnarmos nesse
planeta de provas e expiações
tantas vezes quanto for preciso para
aprender e evoluir através do trabalho,
melhorando-nos a cada vida.
Devemos nos lembrar de que são
conscientes as escolhas das provas
do espírito arrependido que quer
reparar o mal que fez e tentar fazer
melhor nessa oportunidade divina,
que é a nova reencarnação. Por isso,
rendamos graças a Deus que, na

sua bondade, concede aos homens
a faculdade da reparação. Existem
casos em que o próprio espírito
escolhe certas provas para acelerar
seu grau de elevação, aceitando-as
com resignação e sem revolta, como
prova do progresso e firme resolução.
Sabendo de tudo isso, podemos
concluir
que,
quando
Chico
respondeu ao jornalista que a doença
é uma cura, ele se referia exatamente
à escolha do próprio espírito em
relação a sua provação nessa vida,
através de doenças sem cura ou de
doenças congênitas e deformidades.
É
prudente
pensarmos
então
que, através das provas, estamos
progredindo e quando as suportamos
como expiações, apagamos falhas
passadas e nos purificamos; é o
mesmo que o remédio que cura o
doente. Portanto, só depende de
nós aproveitarmos o sofrimento atual

para a cura do nosso espírito e não
perdermos essa oportunidade.
Ainda assim, diante da doença,
da deformidade, da idiotia, a
espiritualidade nos reserva sempre a
ajuda de que necessitamos para que
estejamos amparados e fortalecidos,
ultrapassando esses obstáculos em
busca da nossa evolução. Sempre
que possível, é claro, devemos utilizar
os recursos da medicina pois, como
sabemos, já temos cura para muitas
doenças, inclusive para alguns tipos
de câncer. Temos ainda a não cura de
muitos males, entretanto, podemos
obter através da ajuda da medicina
uma melhor qualidade de vida.
Devemos sempre buscar lutar para o
nosso melhor e acreditar que podemos
ter adquirido créditos com atitudes
boas que fizemos nessa vida ou em
outras. A medicina, em conjunto com
a espiritualidade através dos passes e
tratamentos no centro espírita, pode
nos ajudar.
Jesus
curava
muitos
doentes
somente através da força mental
do próprio enfermo, força essa que
denominava como “Fé”. A Fé que
move montanhas é uma conquista
do espírito perante a lei. O espírito
já reequilibrado em relação ao débito
que lhe causou a doença sente-se
inundado pela força emanada do Pai
e assim cria condições básicas para
o restabelecimento da matéria. É a
manifestação da lei sob a forma do
sentimento que Jesus chamou de Fé.
“Na verdade vos digo que, aquele
que crê em mim, também fará obras
que eu faço, e as fará maiores que
estas...” (Jo 14,12).
bibliografia - O Evangelho Segundo Espiritismo,
Evangelho A Pedra Angular do Espiritismo.
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