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Drogas, Caminhos, Meios e depois...
a continuação da vida no plano espiritual.
...a continuação da vida no plano espiritual. Ao ingerirmos algo, imediatamente começa
uma série de reações químicas no nosso organismo, liberando a energia contida no que
foi ingerido, nos dando mais energia vital, dependendo da carga energética da droga, nos
destrambelhará física e psiquicamente.
Leia na página 4

LEIA TAMBÉM

Beneméritos da humanidade

Exemplo nobre das muitas
faces da transformação encontradas nas palavras do Cristo,
“qualquer atividade que ajude
a proteger o ser humano dá um
sentido maior à vida”, o êxito
do tratamento da dependência
química. Página 3

Infância e Juventude

Aprendemos através do exemplo,
do convívio, do diálogo. Criamos
cedo a noção de Certo e Errado
e, mais para frente, entendemos
facilmente o conceito de Ação
e Reação. Pagina 3.

Matéria Doutrinária

Leia mais este importante
ensinamento do Mestre Jesus, “Vós
sois o sal da Terra” e “Vós sois a
luz do mundo”, que contribuem no
entendimento dos objetivos de uma
vida pautada na espiritualidade, para
que não tenhamos uma vida insípida,
sem graça, sem sentido. Página 8.

Crônica Espírita

Imagem Google

Psicologia e Espiritismo

Pare um pouco e dê um passo
para trás. Olhe para si, de fora
para dentro, como um espectador
e procure analisar tudo. Faça um
esforço, um grande bem para si
mesmo. Página 5.

Assunto em Família

Para a Doutrina Espírita, vemos
que família é bem mais que os laços consanguíneos, considerando
a reencarnação, a preexistência do
espírito, a visão se alarga e nos traz
a responsabilidade com todos os
que caminham juntos. Página 6.

Matéria Especial

O Espiritismo não ratifica
a legalização de quaisquer
vícios, mas está sempre pronto
a cumprir sua tarefa de auxiliar
Espíritos em busca de alívio
para suas aflições, desenganos
e desequilíbrios. Página 5.

E m t o d o o t r a t a m e nt o d e
dependência química é fundamental a abordagem motivacional,
pois a vontade do paciente em
agir diferente é o mais potente
medicamento. Página 6.

Programação

Monte sua agenda com a Programação de Cursos e Palestras
do IEE que acontecem toda
a semana, inclusive aos sábados.
Página 7

EDITORIAL

sugestão de leitura

Diga não as drogas... e porquê

O aprendiz da lei do amor

Sim, difícil tema, pesado, num período do ano tão festivo, onde as
recordações de nossas infâncias são sempre bem vindas, prazerosas,
onde as expectativas das reuniões familiares, de dias felizes, nos avivam a
esperança, fortalecendo os laços de família.

Ditado por Antoine de Quélem de Caussade ao Médium
Paulo Bastos Meira

Quantas vezes uma criança cai para aprender a andar?
Quantas vezes erramos até acertar? Quantas vidas
levamos para aprender uma lição? A Providência
Divina nos abençoa com as vidas sucessivas para que
possamos lapidar nossos comportamentos. Conheça
três reencarnações de Giácomo, assim como todos nós,
um aprendiz da Lei de Amor.

Nesta época, onde estamos começando a planejar as festas do nascimento
do Enviado dos Céus, que possamos aproveitar os caminhos por Ele
deixados, para darmos continuidade às transformações, vivendo Seus
ensinamentos e, embasados nestes conhecimentos, que possamos ajudar,
com estratégia, de caso pensado, com muito amor no coração... foi aí
que vislumbramos montar os temas desta edição, trazer o conhecimento,
a esperança, para juntos diminuirmos o estrago moral e social que a
drogadição tem deixado em nossas famílias.
Sim, há esperança, há tratamento, existe vida depois da desintoxicação.
Já se faz necessário olharmos “olho no olho”, estamos aqui para isso,
aprendermos a nos ajudar, crescermos... Evoluir. Seria esta uma boa
definição de Cristão? E se você conseguir? Seria esse O presente oferecido
com amor ao nosso Mestre. Sim, é Natal, você consegue.
Nossa expectativa é trazer através de diferentes abordagens, importante
contribuição no entendimento desse mal, mostrando com clareza as
consequências, os passos que levam à destruição, bem como, e de
certa forma, principalmente a forma de agirmos, com exemplos nobres
de tratamentos, usando das palavras do amado mestre Jesus que nos
dão motivação para a conversa. Que as reuniões Natalinas possam ser
o palco desse encontro transformador, que possamos absorver estas
palavras escritas de coração, com o apoio dos enviados do alto, para
carinhosamente mostrar opções, saídas. Aproveitemos inclusive os
recentes relatos de pessoas famosas, que através do amor de um pai, em
não reconhecer mais naquela pessoa amada, o filho querido, se mostrou
amparador, oferecendo a amizade acolhedora e não a crítica, como fator
importante para a recomposição de nossos amados.Deixemos todos saber
quem somos e por que lutamos contra.
Feliz planejamento de suas festas de fim de ano.
Boa leitura a todos.
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MENSAGEM DE NATAL
Ao clarão de Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz
de alguém que te busca o ninho da própria alma! Alguém que te acende a estrela
da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesse uma harpa
de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel, que volta.
Ainda que não quisesses, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares
as canções maternas que te embalam o berço, o carinho de teu pai, ao recolherte nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola
e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes.
Contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória, entretanto,
vergas-te ao peso das lágrimas que te desafogam o coração...É que ele te fala no
íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos
que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz
para os que jazem nas trevas.
Não hesites. Ouve-lhe a petição e faze algo! Sorri de novo para os que te ofenderam,
abençoa aos que te feriram; divide o farnel com os irmãos em necessidade,
entrega um minuto de reconforto ao doente; oferece uma fatia de bolo aos que
moram, sozinhos, sob ruínas e pontes abandonadas; estende um lençol macio aos
que esperam a morte, sem aconchego do lar; cede pequenina parte de tua bolso
no auxílio às mães fatigadas, que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguescem
de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida.
Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje quando o Natal
te deslumbra! Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas,
de quando em quando, e aprenderemos, pouco a pouco, a estar com ele, em
todos os instantes, tanto quanto ele permanece conosco, tornando diariamente ao
nosso convívio e sustentando-nos sempre.
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Lúcia Andrade

Este espaço estaria destinado aos
grandes vultos do Espiritismo…

Trabalhadores da última hora

A partir desta experiência, iniciou a
mobilização para a fundação da Casa
do Caminho Ave Cristo.

Mas por ser um assunto recente
(as drogas), decidimos mostrar
o trabalho de um especialista em
drogadição e a instituição espírita
em que emprega sua metodologia
em benefício da comunidade.
Vilson Disposti, advogado, escritor,
professor, mestre em Direito Penal e,
apesar de jovem, delegado de polícia
aposentado, é Diretor-fundador da
Casa do Caminho Ave Cristo, centro
de reabilitação que há 20 anos
oferece tratamento para dependentes
químicos em Birigui - SP.
Após aposentar-se, Dr. Vilson faz
palestras e seminários sobre seu livro
“Filhos da Dor” pelo Brasil afora.
A obra aborda o ser humano em
sua totalidade física e espiritual, por
isso tem contribuído para o êxito do
tratamento da dependência química.
Desenvolve, há 20 anos, um trabalho de
reabilitação de dependentes químicos
e afirma que “qualquer atividade que
ajude a proteger o ser humano dá um
sentido maior à vida”.

Desde então, é um entusiasta do
espiritismo de Alan Kardec, que lhe
teria apresentado um Jesus que jamais
condena, e cujas fronteiras entre o bem
e o mal podem ser apagadas com o
saber humano e espiritual.

Imagem Google

...Na década de 1990, o crack chegava
às cidades de nossa região vitimando
adolescentes e jovens. Os pais, aflitos
e até humilhados, buscavam auxílio
nos distritos policiais, acreditando que
“uma dura” do delegado poderia ajudar.
“Muitos pais não conseguiam conter
as lágrimas ao relatarem o sofrimento
familiar, inclusive com históricos de
mortes por overdose”, relata Dr. Vilson.
Naquela época, Disposti visitou Chico
Xavier e das conversas e fatos que
presenciou obteve provas irrefutáveis
da imortalidade da alma.

A fundação da instituição Ave Cristo
se deu em agosto de 1991 por meio
de um pequeno grupo de amigos
espíritas, porém, muito comprometidos
com os ideais humanitários e cristãos,
cuja confiança e fidelidade têm sido
fundamentais para a manutenção e o
êxito da entidade. A Ave Cristo completará
20 anos de ininterruptas atividades.
Mas como este homem, que foi
delegado de polícia, e pela natureza de
seu ofício, teve de lidar com o lado mal
da vida, consegue trabalhar de forma
tão humana com os dependentes?

de drogas por prazer ou deleite”. De
acordo com dados da Unifesp, 61%
dos drogaditos, inclusive de álcool e
tabaco, apresentam transtornos de
ansiedade ou depressão, e também
por isso buscam as drogas. Ao serem
ajudados, eles externam sentimentos
de gratidão.
O
Programa
de
Acolhimento
e Tratamento da Ave Cristo é oferecido
gratuitamente, em regime de internação
voluntária, por meio de abordagem
da totalidade do ser humano: “Corpo
e Alma”. O saber científico da Psicologia,
Neurologia
do
Comportamento,
Psiquiatria e Espiritualidade, associado
às experiências da Equipe Técnica
e voluntários da Ave Cristo, resultaram
em significativa metodologia que tem
contribuído para oferecer especial
Projeto de Vida às pessoas vitimizadas
pelas drogas.

O primeiro passo é conquistar a confiança
deles por meio de um processo de
escuta e respeito pela dor humana.

Unidade Urbana: Rua Ave Cristo, 600,
Bairro Colinas, Birigui - SP e Unidade Rural:
O Centro de Reabilitação localiza-se na
zona rural de Birigui - SP, numa área de
50.000 M2. - www.avecristo.com.br

“Nesses atendimentos, pude constatar
que ninguém se torna dependente

Araçatuba, domingo, 31 de julho de 2011 www.folhadaregiao.com.br

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Taisa Bacharini e grupo Infância e juventude

Amor e Conhecimento... a semente do bem.

Seria fácil falar de Educação Moral
sem analisar o contexto social em
que nossas crianças se encontram.
Temos no Brasil um cenário em que
muitas pessoas carecem do básico, do
essencial para o corpo, como alimentos,
agasalhos, higiene, saneamento – e isso
não é diferente para os filhos gerados
neste meio. Muitos vivem em situação
extremamente precária ou até mesmo
nas ruas, onde a fuga para as drogas
é uma maneira de evitar as sensações
das intempéries.
Entretanto, vemos ainda que não
são somente as crianças e jovens em
condições de pobreza extrema que
buscam saída para seus problemas
nos entorpecentes. Cada vez mais
nos deparamos com este problema
nos lares mais bem estruturados
financeiramente. Estes casos se
mostram mais difíceis e desafiadores,
pois demandam um trabalho muito
mais intenso de fortalecimento interior.

Quando nosso espírito se encontra no

Com o Espiritismo, sentimos este
aprendizado muito mais próximo e
coerente, embasado no conceito de
Causa e Efeito que transcende uma
única vida – tudo faz muito mais sentido.

início da encarnação, temos nos primeiros
anos os mais importantes para a nossa
formação e para o direcionamento de
nossas tendências. É neste momento
que transparecemos nossas forças e
nossas fraquezas e é quando vamos
usar os aprendizados mais simples para
guiar nossas principais atitudes nas
épocas que se seguirem.
Aprendemos através do exemplo, do
convívio, do diálogo. Criamos cedo
a noção de Certo e Errado e, mais
para frente, entendemos facilmente o
conceito de Ação e Reação.

E tendo este conhecimento desde
criança,
amparado
ainda
pela
compreensão do Livre Arbítrio –
onde nada é proibido, mas sabemos
que teremos que arcar com as
consequências de todas as nossas
escolhas – fica muito mais fácil
resistirmos aos impulsos cruéis da
adolescência e aos desejos e anseios
por recompensas imediatas.
Trabalhando, com o entendimento da
Doutrina, o autoconhecimento, o amor
próprio, a confiança, o cuidado com o
corpo - presente de Deus para nosso
aperfeiçoamento nesta escola terrena bem como a paciência, a resignação, a
importância dos campos vibratórios e a
fé raciocinada, conseguimos fortalecer
ainda mais o indivíduo desde cedo
para que a felicidade se faça presente,

sem a necessidade de aprovação ou
acolhimento de grupos maiores.

A criança, o adolescente ou o jovem
percebe que nem todos compartilham
do mesmo nível evolutivo e que não
é necessário ser igual a todo mundo
para ser feliz. Aliás, percebe que
a felicidade deve estar, acima de tudo,
dentro do seu coração. Entende que
atitudes e pensamentos bons atraem
o bem e que, da mesma forma, o oposto
acontece, ou seja, o mal não tem como
atrair coisas boas.
E é nesta esperança de transformação
que os Evangelizadores acreditam e
trabalham diariamente - buscando
também cada vez mais seu próprio
aprimoramento interior - sabendo da
importância dessas sementes do bem
que serão plantadas em nossas crianças
e jovens a cada aula, contribuindo para
seres mais plenos e felizes, que levarão
esta mesma paz e felicidade para seus
amigos, seus lares, suas famílias, suas
vidas, seu mundo. Nosso mundo.

Jornal IEE
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MATÉRIA DE CAPA
Norberto Gaviolle

Drogas, Caminhos, Meios e depois...
a continuação da vida no plano espiritual.
Muita coisa foi escrita e falada sobre
drogas e drogados, o importante é saber
como continuam agindo os drogados
após a morte.

destrambelhará física e psiquicamente,
dependendo da carga energética
da droga.
Considerações sobre os drogados
feitas pelo espírito Adolph: “Chegam na
espiritualidade em estado deplorável, o
seu psiquismo sofre influência da sua
própria vontade, além da predisposição
da sua própria vontade, que é usada
indevidamente
pelos
obsessores,
que nem sempre são culpados pelo início
e manutenção da viciação”.

A única atividade do Espírito é pensar,
que resulta nas nossas ações e reações;
segundo André Luiz, o pensamento
é uma onda mentoeletromagnética
que transporta energia.
O pensamento atua em dois níveis,
um com atividades automáticas,
responsáveis pelos atos involuntários
para manutenção da vida, e outro
com as atividades não automáticas,
aquelas que trazemos para reflexão
e nos dão prazer e é elaborado na zona
lúcida, onde temos consciência relativa
daquilo que estamos pensando. Por
outro lado, o pensamento automático
ou instintivo, é aquele tratado nas zonas
do inconsciente e subconsciente. Estas
duas últimas processam tudo que
sabemos mas não refletimos porque
o fazemos, e aí está todo o potencial
do Espírito na forma de conhecimento
já vivenciado, como o ato de piscar,
de ter prazer por algumas coisas
e desprazer por outras.
Cumpre-nos salientar que, o esquecimento do passado (outras encarnações)
é decorrente da falta de pools neuronais
no atual processo reencarnatório.
Isto não significa que o Espírito
perdeu este conhecimento, pois tudo
que foi vivenciado fica arquivado
na sua memória.
Cada um é responsável pelos seus
pensamentos, manipulando determinada
quantidade de energia, energia esta
que adentrou ao Espírito como forma
de conhecimento e sensações, e que
atuaram diretamente no processo de
reprodução celular dos nossos corpos
perispiritual e físico denso, alterando os
genes nestes dois corpos. Isto nos leva
a refletir por que Jesus disse para vigiar
e orar para não cairmos em tentação
(Marcos 14-38).
André Luís, no livro Missionários da
Luz informa, ao relatar um processo
reencarnatório :
-“Conforme o grau de adiantamento do
futuro reencarnante, e de acordo com o

O estado de ansiedade é maior, por
não disporem da droga material
e é considerado como falta de vergonha
e de não buscar consolo no Evangelho,
uma vez que o espírito lá chega, com
as mesmas mazelas.
Imagem Google

serviço que lhe é designado no corpo
carnal, é necessário estabelecer planos
adequados aos fins essenciais”.
-“E a lei da hereditariedade fisiológica?
- perguntei.”
-“Funciona como alienável domínio
sobre todos os seres em evolução,
mas sofre, naturalmente, a influência
de todos aqueles que alcançaram
qualidades superiores ao ambiente
geral. Além do mais, quando o
interessado em experiências novas no
plano da crosta é merecedor de serviços
intercessórios, as forças mais elevadas
podem imprimir certas modificações
à matéria, desde atividades
embriológicas, determinando alterações
favoráveis ao trabalho de redenção.”
(a modificação em nível genético pode
ser para melhor, no caso de merecimento
benemérito ou para pior, no caso
de uma reencarnação compulsória,
onde o nascituro portará anomalias
fisiológicas, inexplicadas pela ciência)
O nosso organismo é uma máquina
perfeita, auto regulável através do
sistema hormonal, e toda vez que
alterarmos a nossa serenidade
(equilíbrio ou estado inercial), haverá
uma consequência nos nossos corpos
perispiritual e físico denso. Ao ingerirmos
algo, imediatamente começa uma
série de reações químicas no nosso

organismo, liberando a energia contida
no que foi ingerido, nos dando mais
energia vital. O mesmo ocorre com os
medicamentos e bebidas lícitas e ilícitas.
Todo medicamento e bebidas destiladas
aqui serão considerados como droga.
Resumindo, toda energia entrante altera
o nosso estado físico, e tem repercussão
no nosso espírito (ou psiquismo). Da
mesma forma, mas, no sentido inverso,
toda alteração na nossa forma de pensar,
por termos absorvido outro pensamento
exteriorizado como leitura, conversação,
imagem ou sensações, repercutirá
nos nossos corpos perispiritual e físico
denso, daí citação latina Mens sana
in corpore sano.
Mas porque ingerimos algo que
momentaneamente nos dá prazer, mas,
simultaneamente nos traz danos? É por
causa do regime de compensação para
buscar o equilíbrio mente/corpo.
Toda vez que nos sentimos ofendidos,
rebaixados, desconsiderados, com
perdas, com baixa estima, com problemas do cotidiano ou de autoafirmação,
buscamos mecanismos que nos deem
prazer momentâneo, para compensar o desequilíbrio psíquico, causado
pelos fatos acima, e, as drogas propiciam este bem estar momentâneo, mas
descuidamos dos malefícios que advirão
deste regime de compensação, que nos

O drogado desencarnado se satisfaz
ao sorver as sensações de outro
drogado encarnado, e simultaneamente fica desesperado por não
se satisfazer plenamente.
Sem a droga material, se satisfazem
buscando ouvir os espíritos
socorristas ou, desesperam-se
por comprazerem-se no vício.
Não existe tempo definido para saírem
do desequilíbrio. Podem sair na hora
que quiserem, pois Jesus disse: seja
como teu falar sim sim, não não. Esse
é o tempo.
Quase não existe diferença perispiritual
entre um depressivo não drogado
e um drogado, porquanto, o não
drogado se droga, quando não pelas
drogas chamadas medicamentos, pelo
nefasto sentimento.
As lesões perispirituais de um drogado
são iguais aos de um indivíduo
com câncer. O câncer tem suas
consequências, no abuso até dos
pensamentos não dignos de serem
aceitos, e, para estes drogados há
falta de dependência ao amor e não
à dependência química.
Todos são drogados e não dependentes
químicos. Ninguém é coitadinho, pois
tem a predisposição para a droga, que
é um veneno que mata aos poucos,
e não tem a predisposição para
Evangelho, que faz viver eternamente.”
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Irene Wenzel Gaviolle

Sinônimo de escravidão, manipulação,
depressão, solidão, vazio, morte lenta
e prematura. Para quem se defronta
com o problema das drogas pela
primeira vez, só enxerga não mais que
um pozinho branco e inofensivo, ou
quem sabe, uma pedrinha a toa, que
some na palma da mão.

O tortuoso caminho das drogas

Necessário é que o drogado se afaste
das drogas como um raio. Afaste-se
dos lugares, do ambiente e dos falsos
amigos, de tudo enfim que lembre ou o
leve de volta ao caminho das drogas.
Que prenda-se a alguém que o estima
ou esteja disposto a ajudá-lo. Mude de
hábitos, faça caminhos diferentes do
usual, nunca saia só, procure novos
amigos, tente uma mudança radical.

Então, imagina ou se pergunta; “como
estas coisinhas pequeninas podem
causar tanto mal assim?”. Podem,
sim. As drogas são fatais, causam
males irreparáveis, levando quem as
toquem à dependência e à morte lenta
e prematura.
Seja na forma de pó, remédios,
pedras, álcool, as drogas escravizam
quem nelas toquem, a pessoa tornase fraca, impotente porque elas vão
corroendo e destruindo de mansinho.
A partir do momento em que alguém
experimentou as drogas tornou-se
um forte candidato a engrossar o
rol de usuários. O caminho tomado
é de difícil volta, quando nele se
está; quando o ser se dá conta já
é um prisioneiro, um dependente,
e começa a se justificar com frases
meio bobas e soltas, enganando
a si próprio. Tais como: “só vou
usar mais uma vez”; “chega, esta
é a última vez... e acabou”; “paro

esforço, um grande bem para si mesmo
e para as pessoas que ainda o cercam
com carinho e veja o sofrimento que
causa a todos que o amam.

já se quiser. Duvida? “; “prometo
a mim mesmo que hoje...hoje eu
paro”; “ela não me domina, sou eu
quem a domino”. Todas as falas
usadas para tentar bloquear uma
realidade consumada.

pouco, perde os seus bens, a família,
os amigos. Quando chega a este
ponto, entra em depressão profunda,
vem o vazio, a solidão é a sua única
companheira, e a queda é eminente :
“É o fundo do poço”.

As drogas fazem do usuário um morto
vivo, destruindo os seus neurônios,
cozinhando e secando seu cérebro
por dentro. O usuário passa a não
importar-se com mais ninguém, com
sua aparência ou alimentação. Deixa
de comer, beber, dormir, e não liga
para mais nada. Só pensa nas drogas
e em usá-las mais e mais. Pouco a

Diante deste quadro e de tanto
sofrimento, se o drogado realmente
quiser sair deste caminho que pare um
pouco e dê um passo para trás. Olhe
para si, de fora para dentro, como um
espectador e procure analisar tudo.
Talvez veja o que não queira, que
pense, reflita e analise tudo. Aproveite
este momento de reflexão e faça um

Se o usuário já perdeu os seus entes
queridos, que se lembre que há muitas
pessoas bem intencionadas e dispostas
a estender-lhe as mãos. Profissionais
habilitados nas clínicas de atendimento
clínico e psicológico. Sair deste
caminho tortuoso das drogas depende
exclusivamente do querer, de colocar
em ação a vontade e pensamento
firme. É só querer que muitas portas
se abrirão, mesmo que não sejam as
de seus familiares. Ter fé em Deus,
entrar em comunhão e pensamento
com o Mundo Superior, vibrando,
orando e rogando ao Pai amoroso
que o sustente na queda, e possa lhe
transmitir força e perseverança para
lutar contra o terrível mal das drogas.

MATÉRIA ESPECIAL
Rafael Dourado

A questão da dependência química,
através do álcool, fumo e das drogas,
é um dos principais problemas
da sociedade atual.
A devastação que ela causa na vida dos
dependentes, vai além das sequelas
orgânicas, psíquicas, emocionais e dos
relacionamentos afetivos e familiares.
O Espiritismo nos mostra que
a dependência química tem consequências espirituais sérias e complexas para
todos os envolvidos: usuários e traficantes,
as quais demandarão várias encarnações para sua recuperação, resgate
e reequilíbrio.
A sociedade atual é regida pelo consumo.
TER é mais importante do que SER. O Eu
vem antes do Nós. Assim os valores morais
de ética, espiritualidade, fraternidade,
respeito às diferenças, o trabalho digno
e edificante, a solidariedade e o amor ao
próximo, são menos importantes, do que

A posição Espírita frente aos vícios

os interesses pessoais, o prazer imediato
e a qualquer custo, a lei do mais forte
oprimindo o mais fraco.

Esta falta de valores, aliada a uma visão
materialista, leva muitas pessoas a
frustrações, desenganos, buscando na
ilusão das drogas a fuga de uma realidade,
incompreensível e inaceitável, que com o
passar do tempo conduz à insatisfação e
a um vazio existencial profundo.
A doutrina espírita de forma consoladora
nos esclarece que somos espíritos
imortais em processo de aprimoramento,
e que nossa atual encarnação
é educativa, justa e necessária para o
nosso progresso. Assim as pessoas com
quem convivemos, os desafios existenciais
que enfrentamos, são importantes
elementos para nossa evolução. As
frustrações, os limites fazem parte deste
contexto, devendo ser encarados como
alavancas para nosso crescimento interior.

Neste contexto, o tráfico de drogas, com
seu poderio financeiro, é o reflexo de uma
sociedade doente, pela falta de Amor,
Respeito, Educação e Conscientização
de nossa natureza, objetivos e finalidade
como espíritos imortais.
Em relação à descriminalização da
maconha, hoje em discussão em vários
países, a qual se aprovada, ao invés de
minimizar a problemática atual, acarretará
compromisso cármico a ser saldado por
toda a sociedade.
O consumo de bebidas alcoólicas e
tabaco, socialmente aceitável, é a principal
porta de entrada para as demais drogas.
E a consequência para sociedade são
os elevados custos financeiros, sociais,
afetivos e também espirituais.
A prevenção, o acolhimento, os
tratamentos e o amor são os caminhos
saudáveis, e não a legalização. Qualquer

processo que leve ao vício, a ruína,
a degradação, está em desacordo com
as leis divinas de amor, justiça e caridade.
O Espiritismo não ratifica a legalização
de quaisquer vícios, mas está sempre
pronto a cumprir sua tarefa de auxiliar
Espíritos em busca de alívio para suas
aflições, desenganos e desequilíbrios.
Que afinal, somos todos nós, em maior
ou menor escala.1
A divulgação e o estudo da doutrina
espírita, codificada por Kardec,
revivendo o ensinamento moral do
Cristo, possibilitará à humanidade autoconhecer-se, trabalhando eficientemente
suas mazelas interiores, com equilíbrio,
serenidade e constância, dilatando
a consciência, e eliminando a necessidade
da busca de soluções ilusórias, as quais
só retardarão a evolução.
KÜHL, Eurípedes. “Tóxicos – Duas Viagens” cap.
17, págs. 136-160. Editora Espírita Fonte Viva
1
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Wilma Badan Caparroz Gonzalez

Família, os laços preexistem à caminhada de agora
Afinal, o que é uma família?
Podemos dizer que é uma instituição
social que compreende indivíduos ligados
entre si por laços consanguíneos.
A formação da família tem como
finalidade a educação, mas com fatores
como amor, atenção, compreensão,
coerência e, sobretudo, respeito
à individualidade de cada pessoa
do núcleo familiar.
Ao abraçarmos a Doutrina Espírita,
vemos que família é bem mais do que
isso, que a visão é bem mais ampla,
dentro das bases da reencarnação.
Admitindo que os laços preexistem
à caminhada de agora, a visão se
alarga e nos mostra a responsabilidade
com todos aqueles que estão conosco
na chamada família.
Quando um filho é esperado
surgem dúvidas, inseguranças,
medos. A expectativa é grande e as responsabilidades enormes, e quando ele
chega: como lidar com essa criaturinha?

Porém, quem é que não sofre? Quem
pode evitar que isso aconteça?

Para nós, espíritas, ainda ficam as
perguntas: quem será ele? O que
traz na bagagem? O que precisará
aprender, desaprender, reaprender?

Amar não é correr o tempo todo atrás de
nossos filhos para evitar o sofrimento,
mas estar ao lado delas cada vez que
caírem para dar um apoio, um abraço
ou apenas nossa simples presença.

A criança terá que familiarizar-se com
o seu novo corpo; aprender a língua
do seu povo; retomar conhecimentos
e habilidades. Terá que readaptar-se
ao meio em que irá viver, às pessoas
que a cercam.
Para que isso se faça a criança necessitará
de pessoas que a amem, cuidem dela e a
ensinem com carinho, mas também com
firmeza e exemplos. Isso nem sempre
é assim tão fácil, pois os pais muitas
vezes oferecem tudo sem exigir nenhuma
responsabilidade em troca.
A família é a principal responsável pela
formação dos valores e não deve jogar
esse papel para a escola. É importante
que haja uma parceria na educação
pedagógica. Diz Içami Tiba: “As
crianças viraram batata quente: os pais
as jogam na mão dos professores, os

Deus também permite que passemos
por momentos difíceis e Ele não nos
ama menos por isso.

Imagem Google

professores devolvem.” Com a parceria
a família e a escola, se fortalecem.
A criança cresce e é hora de cortar o
cordão umbilical, deixá-los caminhar...
Fazendo tudo por nossos filhos nós
os sufocamos e os deixamos sem
preparo para a vida. Temos medo que
eles sofram, que “quebrem a cara”.

Precisamos lembrar-nos que estamos
vivendo em 2014... O mundo é outro
e o diálogo aberto e esclarecedor,
é necessário para que nossos
filhos encontrem dentro da família
os esclarecimentos, o acolhimento
necessário para que se fortaleçam
e não caiam na armadilha das drogas,
do sexo irresponsável, do prazer que
destrói, em vez de trazer alegria. Que
não sejam preconceituosos e saibam
aceitar as diferenças e os diferentes.
Que os filhos que a vida nos confiou
sejam felizes e pessoas de bem.

crônica espírita
Rafael Latorraca

Álcool e Drogas – A Medicina e seus tratamentos.

Porque alguém continua a usar uma
substância química causadora de seu
próprio sofrimento? Essa resposta
parece estar entre a Ignorância do
Sentido Espiritual da Vida e a própria
Dependência. Contudo, a distância entre
a dependência de crack de um morador
da Cracolândia e a nossa dependência
a velhos hábitos, aos vícios mentais
supostamente inocentes, pode ser
menor do que imaginamos.
Henrique de Luna, o médico de André
Luiz em “Nosso Lar”, esclarece que
o câncer e a sífilis não teriam sido tão
graves se o comportamento mental
de André estivesse dentro de princípios
de fraternidade e autocontrole

Cerca de 240 milhões de pessoas no
planeta usaram alguma droga ilícita em
2012, equivalente a 5,2% da população,
sendo a maconha a droga ilegal mais
consumida. No Brasil, 8,3% fez uso
na vida e até 1,2% são dependentes
da maconha. Além das complicações
pulmonares e déficit cognitivo, o uso na
adolescência é sabidamente fator de risco
para desenvolvimento de esquizofrenia,
com aumento em até 10 vezes das
chances de desenvolver a doença.

“(...)Todo o aparelho gástrico foi destruído
com excessos de alimentação
e bebidas alcoólicas, aparentemente
sem importância. Como vê, o suicídio
é incontestável”.

Crack é derivado da pasta base da
preparação da cocaína, com efeito
devastador no sistema neuronal de
recompensa. A fissura pela droga
comumente sobrepõe-se a qualquer
outro impulso do indivíduo, retirandolhe a dignidade ao levá-lo à prostituição,
desnutrição grave, situação de rua, furtos,
etc. Quando não consegue sair dessa
vida, o dependente de crack apresenta
expectativa de vida bastante diminuída.

Para a Psiquiatria, a dependência
de substâncias emerge basicamente
do descontrole do indivíduo na sua
relação com as drogas (álcool, crack,
cocaína, maconha, heroína, etc).

Crianças e adolescentes são mais
vulneráveis aos efeitos de álcool, como
de qualquer outra droga, devido à
imaturidade da região cerebral mais
nobre, os lobos frontais. Calderaro, em

“No Mundo Maior”, instrui “(...) — Nos
lobos frontais, André, exteriorização
fisiológica de centros perispiríticos
importantes, repousam milhões de
células, à espera do esforço humano
no setor da espiritualização. Nenhum
homem, dentre os mais arrojados
pensadores da Humanidade, desde
o pretérito até os nossos dias, logrou
jamais utilizá-las na décima parte.
São forças de um campo virgem,
que a alma conquistará, não somente
em continuidade evolutiva, senão
também a golpes de autoeducação,
de aprimoramento moral e de elevação
sublime; tal serviço, meu amigo,
só a fé vigorosa e reveladora pode
encetar, como indispensável lâmpada
vanguardeira do progresso individual”.
Dessa forma, quanto mais precoce
o início do uso de drogas, mais grave
será a dependência, e a inclusão da fé
do paciente a partir de suas crenças
espirituais é ferramenta de extrema
utilidade ao tratamento.
Os CAPS-AD (Centro de Atenção
Psicossocial - Álcool e Drogas) são os
locais do SUS destinados ao tratamento

de dependência química, sendo os
casos graves com risco de suicídio
e/ou sintomas psicóticos passíveis
de internação involuntária (contra
a vontade do paciente) ou compulsória
(por ordem judicial).
Em todo o tratamento de dependência
química é fundamental a abordagem
motivacional, pois a vontade do paciente
em agir diferente é o mais potente
medicamento. Afinal, a Dependência
é uma doença da VONTADE.
A estratégia multiprofissional é seguramente mais efetiva, contemplando
Terapia familiar, Psicoterapia individual
e em grupo, Terapia Ocupacional,
Avaliação da Assistência Social,
Medicações que diminuem os
sintomas de abstinência da droga
e a fissura (vontade intensa e quase
insuportável pelo uso da substância);
além do tratamento das comorbidades
psiquiátricas como ansiedade, transtorno bipolar e depressão, devido
à alta associação com dependência
química, gerando descontrole e busca
do indivíduo pela automedicação
através da droga.

A História do IEE

programação
PALESTRAS E PASSES

instalações de excelente qualidade,
tais como o auditório a ser utilizado em
palestras e eventos.

IEE – 65 ANOS DE TRABALHO
O Instituto até os dias atuais...
Depois do fechamento da escola, onde
conseguimos com o auxílio das doações
recebidas e a parceria feita com a USE,
liquidar quase todos os compromissos,
a casa seguiu seu caminho agora
somente com as atividades ligadas
à filantropia e à Doutrina Espírita.
O resultado do esforço dos trabalhadores
nessa época foi o aumento dos
frequentadores de reuniões públicas
e de cursos, sendo que esses últimos
(que historicamente criam mais vínculos
com a Casa) formaram o núcleo de uma
nova equipe de dirigentes do IEE.
A partir de 1998 começaram a surgir
debates sobre a subutilização do
prédio somente com as atividades
do centro. Tratando-se de um imóvel
localizado em área nobre, alguns
associados defendiam a tese de vender
o patrimônio e aplicar os recursos, ao
menos parcialmente nas atividadesfim da instituição. Outros, entretanto,
entendiam ser mais conveniente dar
melhor uso ao patrimônio.
Dez anos se passaram e ficou evidente
que seria difícil dar uso pleno ao
edifício que agora já apresentava sérios
problemas de manutenção.
Retomado o assunto da troca da sede,
surgiu então uma proposta mais criativa:
a sede do Itaim seria vendida a empresa
que construísse para o IEE nova sede
própria, em distância não superior a dois
quilômetros da então sede, e pagaria
torna em dinheiro que seria utilizada,
futuramente, para o desenvolvimento de

A construção foi acompanhada por
engenheiros que eram trabalhadores da
casa e estão conosco até hoje.
Hoje o IEE conta com sede própria
confortável, acolhedora e que não para
de atrair público. Aproximadamente 300
pessoas semanalmente.

projetos ligados às atividades-fim do IEE.
Constituiu-se
grupo
de
trabalho
multidisciplinar que estudou diversas
propostas. Estas foram submetidas a
audiência pública e a assembleia de
associados, tendo sido escolhida a
proposta oferecida pela Lindencorp, que
incluía a construção de nova sede na
Vila Olímpia, (bastante próxima da sede
do Itaim) e no pagamento de diferença
suficiente para aplicação em novos
projetos.
Todos os procedimentos legais foram
adotados e o IEE firmou o contrato
com a Lindencorp em agosto de 2009
e em 15 de junho de 2011 mudava
sua sede para a Vila Olímpia. O novo
prédio, projetado pelo escritório EPP
Arquitetos Associados, seguindo os
parâmetros definidos pelo grupo de
trabalho já mencionado e pela AGE, foi
dimensionado para área suficiente para
abrigar todas as atividades planejadas,
ainda que menor que a do prédio anterior.
Também foi projetado para possuir

Dois novos grupos de trabalho
constituídos no âmbito do Conselho
Deliberativo
cuidam
hoje
do
desenvolvimento de dois projetos que,
com uso dos recursos da diferença
recebida quando da mudança de sede,
darão novo impulso às atividades-fim do
IEE. Os temas desses dois projetos são
a divulgação da doutrina e o trabalho
junto a crianças e jovens.
Olhando para trás, observamos ter
passado por crises muito difíceis. Graças
ao trabalho de muitos voluntários, alguns
de forma quase solitária, e ao apoio
incessante do Plano Espiritual, hoje
podemos olhar com satisfação para
nosso IEE, com consciência de que
ainda há muito trabalho pela frente.
Continuamos o trabalho cheios de
alegria e disposição que nos fizeram
comemorar e compartilhar com todos
os nossos frequentadores nossos
65 anos de existência.
Contamos a nossa história e esperamos
despertar em todos que nos acompanharam a vontade de se engajar e trabalhar
conosco. Ser um associado. Participar
dos fóruns de discussão e dividir conosco
muitos e muitos outros aniversários!!!

DATA

03 Nov
10 Nov
17 Nov

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

01 Dez
08 Dez
15 Dez

A família em Plenitude
Encarnação e Reencarnação
O Egoismo
Como neutralizar a influência dos
Espiritos Imperfeitos
Cuidar do Corpo e do Espírito
Honra a teu pai e a tua mãe
Caridade: Amor em ação

05 Nov
12 Nov
19 Nov
26 Nov
03 Dez
10 Dez
17 Dez

Olhai as aves do céu
Comunicação com os Espíritos
A vida continua
Falsos cristos e falsos profetas
Interação das Leis Morais
A Família em Plenitude
A vinda de Jesus

06 Nov

Influência dos Esp. em nossos
Pensamentos
Cuidar do Corpo e do Espírito
FERIADO
Orgulho e Humildade
Lógica da Providência
Esforço Individual e Auxílio dosEspíritos
O significado do Natal de Jesus

24 Nov

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

13 Nov
20 Nov
27 Nov
04 Dez
11 Dez
18 Dez
01 Nov
08 Nov
15 Nov
22 Nov
29 Nov
06 Dez
13 Dez
20 Dez

Sábado - 10 h

Dor: Momento de Reflexão e Progresso
Loucura e Suicídio
FERIADO
Lógica da Providência
Como neutralizar a influência
dos Esp. Imperfeitos
Missão do Homem Inteligente na Terra
Orgulho e Humildade
O significado do Natal de Jesus
ATENDIMENTO FRATERNO

DATA

HORA

2a.feira

19:30

4a.feira

13:00

5a.feira

19:30

CURSOS
ÁREA DOUTRINÁRIA

15h e 20h

4a.feira

notícias do iee
ATIVIDADES DO NATAL
Natal se aproximando e nossa
campanha das sacolinhas está a pleno
vapor. Quem ainda não aderiu, ainda
pode fazê-lo. Elas estão disponíveis em
nossa recepção e os kits prontos devem
ser entregues até o dia 30 de novembro.
A festa da entrega aos filhos de nossas
alunas do curso de gestantes será no dia
07 de dezembro, domingo, aqui no IEE.
ENCERRAMENTO DOS CURSOS E
RECESSO DE FINAL DE ANO
Encerraremos os cursos este mês, e a

confraternização com a entrega dos
certificados vai acontecer no dia 03 de
dezembro com uma palestra proferida
por Heloísa Pires em nosso auditório.
Teremos um recesso entre os dias 22 de
dezembro e 10 de janeiro.
Dia 12 de janeiro de 2015 estaremos de
volta com as atividades normais da casa.
OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS...
Realizamos com sucesso a Noite de Crepes
no dia 29 de setembro. O evento com
formato novo em dia novo foi um sucesso.

O Seminário Qualidade na Prática
Mediúnica teve mais de 200 inscrições,
entre pessoas de outras instituições
e trabalhadores da casa que passaram o sábado de 11 de outubro
em companhia do grupo Manoel
Philomeno de Miranda.
Uma semana cultural aconteceu entre
os dias 18 e 25 de outubro. Filmes
foram exibidos entre os dias 21 e 25
seguidos de um debate mediado por
nossos expositores. Foi montada
também uma feira de livros com vários
títulos a preços promocionais.

OBJETIVO / TEMA

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

5a.feira
Sáb.

15h e 20h

20h
20h
10:00

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.feira
4a.feira
5a.feira
Sáb.

18:50

Inglês (Básico - Intermediário
Avançado e Conversação.)

19:30

Informática básica

14:30
18:30
19:30
14:30
14:30
19:30
10:00

Oficina de Leitura e Escrita
Informática básica
Espanhol
Oficina de Leitura e Escrita
Oficina de Leitura e Escrita
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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Sonia Maria Oliveira

“Vós sois o sal da terra, Vós sois a luz do mundo”
O Cristo disse assim: “Vós sois o sal da
Terra; porém, se o sal perder a sua força,
com que será ele salgado? Para nada
mais serve senão para ser lançado fora
a calcado1 pelos homens. Vós sois a luz
do mundo. Não pode esconder-se uma
cidade situada sobre um monte; nem se
acende uma lucerna2, e se põe debaixo
do alqueire3, mas sobre o candeeiro4, a
fim de que dê luz a todos os que estão
em casa. Assim brilhe a vossa luz diante
dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem o vosso Pai,
que está nos céus.”
Jesus nessa parábola, usou o Sal,
conhecido e usado por todos, como
o centro de Seu ensinamento. O
Sal, também chamado de cloreto de
sódio, tem a utilidade de dar sabor
aos alimentos bem como preservá-los
da putrefação. O discípulo do Cristo
precisa fazer com seu espírito, o que
faz o sal com a matéria: dar Sabor.
Qualquer alimento sem um pouco de
sal, torna-se insosso, sem gosto. É o sal
que o torna agradável a nosso paladar.
Também o indivíduo que não tiver sua
vida pautada na espiritualidade, quer
dizer, se não for ligado às coisas de
Deus, aos ensinamentos de Jesus, sua
vida mais cedo ou mais tarde se tornará
insípida, sem graça, sem sentido. E aí
ele vai buscar preencher esse vazio
nas coisas materiais, como a bebida,
o sexo, as drogas, o dinheiro. Mas, por
pouco tempo essas coisas o satisfarão;
logo sua vida voltará a cair na insipidez,
não conseguindo achar o real sentido
da Vida. Enquanto jovem, tendo um
corpo perfeito e sadio, ele não precisa

tudo isso nos foi ensinado por Jesus.
Se a cada encarnação não evoluirmos
nosso espírito, estacionaremos, e de
nada valeu esta encarnação, tendo
que retornar, para novamente, talvez na
dor e sofrimento, aprendermos que só
fazendo o Bem e vivenciando esse Bem
é que chegaremos à Casa do Pai.

de muito dinheiro para conseguir as
variantes dos prazeres.
Na idade madura, ele preenche seu tempo
com comércio, trabalho, divertimentos,
sexo, viagens. Mas... nem sempre a vida
flui sem percalços, sem sofrimentos. Se
Jesus nos diz que temos de ser o Sal na
Terra, é aqui, nesse planeta, na vida de
agora que precisamos agir, e dar sentido
a ela. Se o Sal, não cumprir o seu papel
de salgar, será jogado fora e pisado pelos
homens. Assim também o Homem, que
viver unicamente para as coisas materiais,
sentirá um vazio dentro de si, levando-o
muitas vezes à Depressão e até ao
Suicídio, por não encontrar razão de viver.
O Homem é formado de corpo e alma,
ou espírito, e ambas as partes devem

ser alimentadas. Como o corpo precisa
do alimento material, a alma precisa
do alimento espiritual, seguindo os
ensinamentos de Jesus. Seu espírito irá
evoluindo, à medida que ele aprender a
amar-se em primeiro lugar, para depois
estender esse amor ao próximo. Como?
Sendo misericordioso, paciencioso
com seu irmão, aceitando-o como ele
é sem julgamentos. Defeitos todos
nós temos, mas quem errou hoje,
amanhã poderá escolher diferente e
fazer melhor. A minha conduta poderá
ser uma inspiração ao outro; mas cada
um é responsável por sua evolução.
Eu escolho o caminho do Bem ou do
Mal, e serei julgado por isso, pois a
Lei é Justa. A justiça Divina não falha.
A cada um segundo as suas obras,
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E a Luz? Como poderei ser a luz do
mundo? Eu já sou luz, pois como Deus
é Luz indivisível do Universo, cada filho
seu tem essa luz em si; a essência divina.
Muitas vezes essa luz está apagada em
mim, escondi-a sob o alqueire3, pois as
coisas da terra, os prazeres, as drogas,
o sexo, me seduzem mais. Cada filho de
Deus, através de seu comportamento,
do exemplo tem que brilhar e levar essa
luz a quem ainda permanece no escuro.
Luz é claridade e energia, ausência de
luz é trevas. Quando Jesus pediu que a
nossa luz brilhasse diante dos homens,
para que as nossas boas obras sejam
vistas e glorifiquem a Deus, Ele estava
pedindo que, a cada dia cada um
seja para seu próximo um exemplo de
bondade, de amor, e caridade. Está nos
pedindo que só com o coração, com
o sentimento, alcançaremos a alma do
outro e só assim agradaremos ao Pai.
Como um raio de luz ilumina um
ambiente, também um SER Iluminado
pelo AMOR, brilha onde se insere.
1-Calcado: pisado
2-Lucerna: lâmpada, lamparina
3-Alqueire: vasilha usada p/medir grãos
4-Candeeiro: candelabro, suporte
Bibliografia: Evangelho Mt 5, 13-16
Sabedoria das Parábolas- Huberto Rohden

