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LEIA TAMBÉM

Crise: Momento de transformação
Nossa encarnação não é uma estância turística – mas sim um curso de graduação.
As crises que nela vivemos são testes e aulas, simultaneamente. Com elas aprendemos
e conquistamos etapas relevantes, mas o mais importante não é onde começam as
crises, mas o que fazemos delas. Procurar anestesia para o desconforto ou lidar com ele,
extraindo a transformação necessária do momento de dificuldade. Página 4

Psicologia e Espiritismo

Os problemas sociais e a violência
que nos batem à porta. Os primeiros
passos para enfrentarmos este desequilíbrio social seria avaliarmos a nossa conduta pessoal, encarando nossa
vaidade, orgulho e ambição.
Página 5.

A Doutrina em Destaque

O Bem e o Mal Sofrer, somos espíritos
em uma jornada de aprendizado
nesse planeta de provas e expiações,
sofrer não é um castigo, mas sim um
resgate. Página 3.

Espaço Aberto

O Atendimento espiritual utiliza do
tratamento fluídico para fornecer
a oportunidade ao assistido de
conseguir um melhor equilíbrio,
eliminando sintomas de desalento
e desânimo. Página 5.

Atualidades

Sendo cidadão nos dias atuais.
Espíritas que somos, temos um
motivo a mais para refletir sobre isso.
Parar e pensar em que ponto está a
nossa reforma íntima. Página 7.

Matéria Especial

Crônica Espírita

A superação e o aprendizado
através de um simpático e amoroso
exemplo de vida. Momentos
difíceis foram enfrentados. A
esperança, o amor e a fé nos
ensinamentos do Cristo. Os
caminhos da busca dessa força
que fez a diferença e nos permitiu
ser um exemplo. Página 6.

Assunto em Família

A crise como fator de união, antes
que uma onda de pessimismo comece a controlar nossos corações
e mentes, ergamos a cabeça e
acreditemos no nosso próprio valor e capacidade. O lar é o laboratório moral para as experiências da
evolução, onde podemos trabalhar
sentimentos e emoções através do
amor. Página 6.

Infância e Juventude

Como abordar a crise no universo
infantil. As crianças aprendem
através dos exemplos que lhes
damos, por isso é importante
refletir a respeito da nossa
conduta. A Doutrina Espírita nos
ajuda com seus ensinamentos,
a munirmo-nos de coragem
e otimismo para enfrentar os
desafios. Página 3.

Homem e meio ambiente, sinônimo
de crise? Qual é o limite do homem
no uso dos recursos disponíveis no
planeta? Como agir contribuindo
para um desenvolvimento equilibrado
da vida? Página 7.

Matéria Doutrinária

Pai afasta de mim este cálice! Embora
Jesus fosse o filho de Deus, Ele veio
a este mundo em carne e osso,
como todos nós, sujeito a todas as
tentações, e o que o levou a falar
assim? Página 8.

EDITORIAL

sugestão de leitura

Somos seres imortais

Triunfo Pessoal
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Joanna de Angelis, com psicografia de Divaldo

Sejam bem vindos queridos leitores! Nosso Jornal IEE traz mais um pouco
da visão espirita do dia-a-dia, do nosso cotidiano, dessa necessidade
de entendermos como melhor aproveitarmos estes momentos de
incertezas para crescer, aprendendo e praticando os ensinamentos do
Mestre Jesus Cristo.

Centrando-se na contribuição de Jung, a autora introduz
o pensamento de experientes psiquiatras, psicanalistas,
biólogos, a fim de demonstrar que na raiz de todo e qualquer
transtorno, aflição, enfermidade ou sofrimento, encontra-se o
Espírito eterno, responsável pelas ocorrências que podem ser
utilizadas para seu reequilíbrio, a sua recuperação, a sua paz.
Temas atuais como depressão, transtornos obssessivoscompulsivos, esquizofrenia, terrorismo, síndrome do estresse
pós-traumático, fobias e sociopatias, além de outros
tormentos psicológicos, são abordados com propostas
psicoterapêuticas baseadas na descoberta do Ser Integral.

Não queremos falar de crise, mas aprender com ela. Então, olhando
o que estamos vivendo, por que não falarmos de possibilidades de
melhores caminhos, refletirmos sobre nossos erros e entendermos os
motivos que nos trouxeram até aqui. À toa sabemos que não é, lembra:
“No reino de meu Pai, não cai uma folha da arvore sem que Ele saiba”.
Não podemos fechar nossos olhos, deixar para depois, precisamos
trabalhar para banir esses tempos de incertezas, sem deixar de aprender
nossas lições. Após se recuperar de uma grave doença, olhe para traz
e veja onde ela te levou, aproveite para crescer, somos seres imortais,
viveremos para sempre, neste mundo e em outros que estão por vir.

Promoções
da Livraria IEE:

Novembro:
Evangelho para Todos
Obras de conteúdo
evangélico com
30% de desconto

Dezembro:
Natal, presenteie
com Obras Espíritas
Todos os livros com
20% de desconto

Momentos difícies estão em todos os lugares de nosso convívio,
mesmo os muito graves, as grandes guerras mundiais, que não deviam
ter acontecido, nos deixaram grandes legados, foram momentos de
grande evolução. E se fossemos um pouco menos imperfeitos, jamais
aceitariamos qualquer tipo de conflito armado novamente.

Começamos em setembro a nossa Campanha das Sacolinhas de Natal. Temos
uma meta maior do que anos anteriores, mas com a colaboração de nossos
frequentadores e amigos estamos chegando lá!

Temos muito que aprender... Olhemos para dentro de nós mesmos,
todas as crises, passam. Então, está esperando o que? Corre aprender,
tenha fé, lembra que até o Cristo passou por crises, rezou, pediu e
recebeu tudo que precisava.

Nossos agradecimentos a todos que participaram. Agora é preparar a festa da
entrega dos presentes. Como sempre, aqui no IEE serão entregues os presentes
dos filhos das alunas de nosso Curso de Gestantes no dia 06 de dezembro. As
da creche e do CJ serão entregues em suas respectivas festas. Divulgaremos
oportunamente os locais e datas. Estão todos convidados.

Errata: Na edição 39 de Set/Out de 2015, na página 2, informamos
erroneamente o autor do livro “Nossos filhos são espíritos”, o correto
é “Herminio C. Miranda”.
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NOTíCIAS IEE

Em outubro aconteceram a Feira de Livros e a palestra do Dr. Sérgio Felipe de
Oliveira em homenagem ao aniversário do Alan Kardec. Uma semana ótima que
esperamos que todos tenham gostado.
Estamos planejando para o final de novembro a última edição de 2015 do Bazar
Solidário que acontece nas dependências do Centro de Juventude Nosso Lar.
Precisaremos de doações e voluntários. Tragam suas doações e inscrevam-se
para o trabalho em nossa recepção.
E finalmente, no dia 02 de dezembro (quarta-feira), encerraremos nosso período
letivo com uma palestra e uma confraternização com a presença de todos os
alunos e professores. Ano este bastante especial devido ao grande número de
alunos que estiveram conosco.
Nota: Em Outubro passado foram realizadas eleições no IEE, onde os associados
efetivos elegerem a nova Diretoria executiva e os novos Conselheiros.

APOIO

Anuncie seu negócio
ou produto conosco

Patrocinando esse jornal,
você também estará contribuindo
para a divulgação da doutrina
espírita. Temos uma tiragem de
1.200 exemplares que atingem
um público de aproximadamente
3.500 leitores

Contatos em nossa
recepção ou através
do email:
administrativo@institutoespirita.org.br
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Patrícia Scherer

O Bem e o Mal Sofrer
Estamos em um planeta, segundo a
doutrina espírita, de Provas e Expiações.
Aqui não é um lugar de delícias; nem
um parque de diversões. É um hospital,
uma escola e, em algumas vezes, uma
“clínica de recuperação”.
Mas não é um lugar para desespero e
sofrimentos sem sentido. Precisamos
entender a natureza instrumental
do sofrimento diante da “Lei do
Progresso” e da “Lei do Trabalho”.
Sofrer não é punição ou castigo. É,
muitas vezes, um resgate programado
de “dívidas passadas”, oriundas
em outras encarnações, mas é,
primeiramente, estímulo e oportunidade
de interiorizarmos novos valores,
expandindo nossa consciência.
Sofrimento é algo extremamente
subjetivo e sua intensidade depende,
antes de tudo, da maturidade evolutiva
e psicológica de cada um.
Precisamos lembrar que somos espíritos
em uma jornada de aprendizado nesse

planeta de provas e expiações. Expiar
quer dizer “externar o que é puro”.
Dessa forma, somos convidados pela
nossa programação reencarnatória a
tornar nossos valores mais evoluídos
através da superação pacífica dos
desafios que enfrentamos. Por isso,
podemos corretamente deduzir que o
mal sofrimento é aquele diante do qual
nos recusamos a aprender.
O sofrimento se torna nosso aliado
quando nos coloca diante de nós
mesmos e nos convida a superar os
obstáculos com uma grandeza interior
que até então desconhecíamos. Isso

é sofrer bem! E o que podemos dizer
das Provações? O espírito Lacordaire,
no Livro dos Espíritos, nos ensina: “...
poucos compreendem que somente
as provas bem suportadas podem
conduzir ao Reino de Deus...” Se
Pensarmos no “Reino de Deus” como
sendo os valores e atitudes dos espíritos
angélicos, podemos facilmente deduzir
que as provações nos convidam a
nos tornarmos melhores e a fazermos
desse planeta um lugar melhor.
É o que nosso mestre Jesus nos ensina
quando proclama na oração dominical:
“Venha nós o vosso reino (vossos
valores) ... O Reino de Deus chega
até nós pela nossa mudança interior e
nossas boas obras.
O egocentrismo é a raiz de todas
as doenças emocionais que nos
afastam da senda do Progresso e
nos faz sofrer muito e inutilmente: ira,
depressão, medo excessivo.
Todas essas doenças do espírito

escondem em seu bojo inconformismo
e rebeldia, filhos diretos do egoísmo.
Ao subjugá-lo, conseguimos relativizar
o sofrimento. Por isso, Lacordaire diz
sobre a superação das provas: “... o
fardo é proporcional às forças, como
a recompensa será proporcional
à resignação e a coragem...” Não
devemos entender resignação como
apatia, mas sim, como humildade;
como confiança sincera nos desígnios
de Deus e na nossa capacidade de
superar obstáculos. Por sua vez, a
palavra coragem traz em sua etimologia
o sentido de “agir com o coração”.
Em suma: devemos nos guiar sempre,
mesmo nos momentos mais difíceis,
pelo amor e pela confiança em Deus
para que quando, vitoriosos, tivermos
vencido as nossas más inclinações e
cumprido nossa missão aqui na Terra,
possamos dizer com satisfação aos
nossos mentores espirituais: “Combati
o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé” (Timóteo 4:7).

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Luba Wojcik pela Equipe de Evangelização Infantil do IEE

Como abordar a crise no universo infantil
O nosso país está passando por uma fase
muito delicada que afeta a sua população
em todos os níveis da sociedade.

moral de Jesus, podemos incutir
em nossas crianças para que criem
as
próprias
armaduras
morais
que as sustentarão nos momentos
de turbulência.

A insegurança, a incerteza, o pessimismo,
e a desesperança, se instalam aos
poucos nos corações brasileiros.
Este momento de crise nos convoca
a refletir a respeito da nossa conduta
diante de acontecimentos que fogem do
nosso controle. A Doutrina Espírita tem
um papel fundamental nestas horas,
pois graças aos seus ensinamentos,
nós podemos nos munir de coragem
e otimismo para enfrentar os desafíos
da vida com mais serenidade pois
entendemos que as provas e tribulações
são recursos riquissímos de lições
preciosas que contribuem para a nossa
evolução espiritual.

Encontramos no Espiritismo as
ferramentas que necessitamos para
administrarmos com tranquilidade
e sensatez os embates que surgem
durante a nossa trajetória terrena, bem
como auxiliarmos os que se encontram
a nossa volta ou sob a nossa guarda.
A mesma conduta, embasada nos
princípios da Doutrina Espírita e da

volta para que possamos auxiliá-las a
se sentirem protegidas e cuidadas.

As crianças aprendem através dos
exemplos que lhes damos. Elas
vão aprender a lidar com eventos
inesperados ao assistirem como nós
lidamos com os mesmos. Se um adulto
agir com calma e naturalidade diante
de uma situação imprevista, vai passar
segurança e tranquilidade para elas.

As crianças são muito impressionáveis,
portanto deve-se evitar expô-las a
assuntos que elas não tem capacidade
emocional de assimilar e digerir sem
se perturbar. Assim, conversas,
programas de televisão, etc., devem
passar pelo crivo do bom senso dos
adultos incumbidos de cuidá-las.
Queremos crianças emocionalmente
saudáveis, e para que isso se realize,
precisamos aprender a dosar as
informações que chegam até elas.

As crianças precisam de atenção
e carinho para se sentirem seguras.
É importante conversar e ouvir
o que elas tem para dizer sobre os
acontecimentos que registram a sua

Manter um clima de paz, de
amorosidade, e uma rotina saudável,
contribui
para
proporcionar-lhes
segurança e bem-estar durante
qualquer crise.

Jornal IEE

MATÉRIA DE CAPA
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Guilherme Steagall

Crise: Momento de transformação
Existem várias naturezas de crise:
crises que afetam as pessoas ao
nosso redor; crises que afetam o
país e os negócios; crises que nos
provocam consequências diretas ou
indiretas; crises financeiras ou de
saúde. No estágio de evolução em
que o nosso planeta se encontra, as
crises são naturais e segundo a sua
natureza, relativamente constantes.
As crises que observamos são
momentos em que aquilo que
consideramos
“normal”
não
acontece – momentos em que
situações de certa forma fora da
normalidade acontecem.
No conceito popular, vida normal
é a que oferece oportunidade de
trabalho, saúde, estabilidade na
família, vida social equilibrada. Mas
quantos de nós de fato temos tudo
isso? Quantos daqueles que nos
cercam podem alegar que vivem
nestas condições, de perfeita
normalidade? É possível que quase
ninguém viva este estado de coisas.
O fato é que a nossa encarnação não
é uma estância turística – mas sim
um curso de graduação. Como nos
ensina o Livro dos Espíritos, a Terra
é um planeta de provas e expiações.
As crises que nele vivemos são testes
e aulas, simultaneamente. Com elas
aprendemos e conquistamos etapas
relevantes. Não estamos a passeio.
Sempre noto, entretanto, que
diferentes pessoas lidam com as
crises de formas distintas. Existem
pessoas que parecem sofrer pouco
com situações que facilmente nos
agonizariam muito. E ainda aquelas
que tornam pequenos problemas
grandes catástrofes. O impacto que
a mesma situação tem em duas
pessoas pode ser bastante diferente.
A situação clássica tem na riqueza
material o seu maior exemplo:
alguns tem muitas posses, e sofrem
terrivelmente com situações que
julgaríamos banais, como a perda
de uma viagem, a impossibilidade
de trocar o carro por um modelo
do ano ou pelo insucesso de algum

com elas. Sugere Agostinho que
ao final de cada dia reflitamos sobre
as nossas ações, definindo quais
foram boas, quais foram danosas
a outrem e quais fizeram mal
a nós mesmos. Sugere ainda que
saiamos do campo da reflexão
e passemos ao campo da prática:
como poderei ser melhor amanhã?
Que erros devo evitar? Como
reparar os enganos cometidos?

evento social. Alguns outros têm
muito pouco, e ainda assim não
veem grande problema em auxiliar o
vizinho que perdeu o emprego, em
dedicar-se ao bem dos outros e em
serem bastante felizes com aquilo
que possuem – muitas vezes uma
moradia simples e só. Cada um
sabe a dor que cada situação traz
para si mesmo.
Todos os que estão na Terra
atravessam as mesmas crises
externas, comuns à Humanidade.
Entretanto, alguns são pouco
abalados por estas. Qual a diferença
entre os que se impactam e aqueles
que mesmo vivendo uma crise,
mantém-se em equilíbrio? A crise
tem o poder de nos fazer mal? Suas
consequências são inevitáveis?
Vamos falar da crise nas suas origens:
existem as que começam fora de
nós, e nos impactam internamente,
e ainda as que começam dentro
de nós e impactam a nossa forma
de lidar com o mundo. Quem já
cresceu, não está vulnerável ao
que acontece a sua volta, nem
depende de aprovação externa
para ser feliz. Grandes mestres
da Humanidade não se abalavam
com o julgamento exterior de suas
ações, e certamente foram bastante
criticados pela sociedade da época
– mas nada disso os abalou. Estes

mesmos mestres tiveram, em alguns
casos, momentos de transformação
profunda interna, que os levou a
mudar a forma que viviam suas vidas.
Como de costume nos referimos
a Francisco de Assis, que ainda
como jovem rico e imerso na
vida de prazeres que a riqueza
lhe proporcionava, entrou em
profunda crise interna e mudou
sua relação com o mundo. Este
mesmo exemplo nos serve quando
olhamos para a intensa critica que
este espírito sofreu da sociedade
durante sua encarnação, após a
mudança sofrida, sem efeito prático
de abalo algum – posto que sua
convicção o mantinha inatingivel
aos ataques recebidos.
Importante não é onde começam as
crises, mas o que fazemos delas. A
escolha, embora relativamente óbvia,
não é simples: procurar anestesia
para o desconforto ou lidar com ele,
extraindo a transformação necessária
do momento de dificuldade.
Neste ponto, fazemos referencia
a outro grande mestre da
humanidade: Santo Agostinho. Este
relevante espírito viveu experiência
de transformação similar àquela
de Francisco de Assis, e ainda nos
deixou um legado de como lidar
com nossas ações e aprendermos

Usando esta forma pragmática,
cabe a cada um de nós definir o
sentido construtivo e transformador
que as crises podem ter em nossa
história de evolução – buscando
refletir sobre aquilo que precisa
mudar em nós mesmos. Qual será
a nossa escolha face ao momento
de crise? Revolta ou resignação?
E nos momentos que sucedem
a crise, o que faremos? Iremos
maldizê-la, esperando que jamais
volte a ocorrer, ou refletiremos sobre
ela, para entender seu sentido?
Deus nos criou para galgarmos à
perfeição, saindo da simplicidade e
da ignorância. Assim, é natural que
Ele nos ofereça oportunidades de
crescimento na forma de obstáculos
e crises, mas fazer o melhor destas
oportunidades é decisão nossa,
que Ele respeita quando nos
oferece livre-arbítrio. É certo que
não involuimos, como também é
certo que evoluímos apenas quando
nossas escolhas nos permitam.
Sabendo disso, o que você vai fazer
quando a crise visitar sua caminhada?
Aproveitar a oportunidade e usá-la
como instrumento de transformação,
ou deixa-la passar?
A responsabilidade é de cada um
de nós. Qualquer que seja a crise,
faz-se mister que enxerguemos
Deus dentro dela, e conversando
com Ele, a convertamos em Sua
presença em nossa caminhada –
aumentando a velocidade desta.
Faça da crise sua amiga na
caminhada que leva a Deus.

psicologia e espiritismo
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Luiz Fernando Penteado

Os problemas sociais e a violência que nos bate a porta
Queridos Companheiros,

pêlos que se consideram privilegiados,
atribuindo-se o direito de qualquer
conduta que o dinheiro escamoteia
e a sociedade aceita”.

O tema mais constante hoje em todas
as conversas é a violência física, moral
e intelectual, que invadem nossos
lares, transformam nossos hábitos
e modificam nossas vidas.

Não é exatamente essa a realidade que
vivemos, no momento político em que
estamos mergulhados, nas relações
sociais e profissionais que vivenciamos,
e muitas vezes no seio de nossas
próprias famílias?

Buscando refletir sobre o tema, encontrei
nas palavras de Joanna de Angelis, um
caminho para reflexão:
“A volúpia pela velocidade, em ânsia
indomada de desfrutar-se mais prazer,
ganhando-se o tempo, que se converte
em verdadeiro algoz dos sentimentos
e das aspirações, vem transformando
o ser humano em robô, que perdeu
o sentido existencial e vive em função
das buscas, cujas metas nunca são
conseguidas, face à mudança que se
opera no significado de cada uma”.
Sem duvida nos robotizamos atrás de
um “PRAZER”, efêmero e sem rumo
e que nos joga em um emaranhado
de conflitos e frustrações.
- “A superpopulação das cidades,
desumanizando-as,
descaracteriza
o indivíduo, que passa a viver
exclusivamente em função do poder
que pode oferecer comodidade e gozo,
considerando as demais pessoas como
descartáveis, evitando vincular-se-lhes
afetivamente, pelo receio que mantém de
ser utilizado e esquecido, em mecanismo

inconsciente sobre o comportamento
que conserva em relação aos outros”.
O PODER, como meta e objetivo,
vivemos de perto esse processo,
quando nos envolvemos nos meandros
da corrupção, ativa ou passiva, e nos
permitimos levar pela ganância, pelo
orgulho e pelo egocentrismo exacerbado.
- “O Egoísmo passa a governar a conduta
humana, e todos se engalfinham em
intérmina luta de conquistar o melhor e
maior quinhão, mesmo que isso resulte
em prejuízo calculado para aqueles que
partilham do seu grupo social”.
“Nesse campo, eivado dos espinhos da
insensibilidade pela dor do próximo, pelo
abandono das multidões esfaimadas e
enfermas, pelo desconforto moral que
se espraia, os valores éticos, pôr sua
vez, passam também a ser contestados

A inversão dos conteúdos psicológicos
individuais e coletivos demonstra
a imaturidade moral e espiritual
de indivíduos e grupos sociais, cujos
objetivos
existenciais
vinculados
durante a formação da personalidade,
no utilitarismo, na conquista do
poder para usufruir, na construção
do ego que se insensibiliza, a fim de
fugir à responsabilidade dos deveres
da solidariedade e da participação.
A falência dos valores é inegável, tornandose inadiável uma mudança filosófica e de
conduta psicológica humana.
A Meta da Casa Espírita é a Edificação
dos Valores, através do estudo
continuado e do exemplo na conduta
pró-ativa de seus membros.
A Assistência Fraterna deve se
desenvolver dentro de uma proposta
Informativa e Formativa, possibilitando a

diminuição das carências do momento
ao mesmo tempo em que orienta
e possibilita condições para que próximas
crises possam ser de menor intensidade
e que os companheiros tenham maior
estrutura para enfrentá-las.
Enfrentar os nossos medos, dúvidas
e ansiedades, avaliar a nossa
conduta pessoal, familiar, profissional
e social, aprendermos a trabalhar em
equipe e solidariamente, encararmos
nossa vaidade, orgulho, ambição,
preconceitos, comodismo, egoísmo.
Ser coerentes com a filosofia doutrinária
que abraçamos. São os primeiros
passos para enfrentar o desequilíbrio
social e começarmos a criação de uma
sociedade mais justa e mais humana.
A Casa Espírita, em sua missão,
nos propicia um dos mais sérios
e importantes processos terapêuticos,
aonde somos acompanhados pôr
terapeutas fraternos e pacientes
sempre prontos a nos auxiliar e com
uma enorme paciência em nos ouvir
e nos estimular a melhora, sem nos
impor comportamentos, mas nos
convidando sempre à reflexão.
Unamo-nos
nessa
batalha
da
Fraternidade, da Esperança e tornemonos guerreiros da Caridade, gerando
a profilaxia do mal e construindo
a ideologia do AMOR.

Espaço Aberto
Luiz Carlos Monteiro de Barros

Atendimento espiritual
O Atendimento Espiritual, realizado
no IEE às segundas-feiras às 20
horas, caracteriza-se por um trabalho
desenvolvido por uma Equipe de
Benfeitores Espirituais, e com o
auxílio de um grupo de voluntários.
Estes últimos oriundos dos cursos de
Iniciação e de Educação Mediúnica.
Juntos promovem uma assistência a
pessoas portadoras de doenças físicas
e/ou espirituais que necessitam de
auxílio para sua recuperação, através
de um processo de fluidoterapia
específica. O Atendimento Espiritual
não se presta a tratamentos de
obsessão, seja de qual tipo for.
O objetivo do tratamento fluídico é de
fornecer a oportunidade ao assistido

e com isso, proporcionar-lhe uma
melhoria em seus problemas de
saúde, abalada, muitas vezes, e com
sintomas ampliados, por crises como
as que atualmente enfrentamos.

de conseguir um melhor equilíbrio
físico-mental, buscando eliminar os
sintomas de desalento e desânimo,

Os fluidos espirituais e vitais
transmitidos poderão desempenhar
o papel de agente terapêutico,
cujo efeito se acha subordinado à
vontade do assistido de obter sua
melhora. Como nos diz Kardec:
“para tanto, se faz necessária uma
pureza de sentimentos, desinteresse,
benevolência, desejo ardente de se
aliviar, prece e confiança em Deus.”
Todavia, importante lembrar que a
transmissão dos fluidos deve ser
considerada
como
um
simples

instrumento de auxílio, e jamais um
recurso que substitua orientações
médicas e/ou psicológicas.
Os interessados em buscar essa ajuda
espiritual deverão procurar, inicial
e obrigatoriamente, o Atendimento
Fraterno, para identificação de sua
situação, e em função dos sintomas
que o Atendente identificar, pela sua
sensibilidade, obter a devida orientação,
que poderá ser, entre outras, a do
Atendimento Espiritual.
Recomenda-se que todos os membros
participantes, inclusive os Assistidos,
durante todo o dia da reunião, devem
elevar o nível do pensamento, evitando
deliberadamente rusgas e discussões,
sustentando paciência e serenidade.
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Soraia de Oliveira Gatto

A crise como fator de união
Algum dia você já parou pra pensar
porque as crises ocorrem?

conhecimento, que tal
começarmos a fazer as
perguntas certas, como,
por exemplo:

Ao começar essa reflexão, lembreime de minha falecida avó que, em
momentos de crise, dizia: “não cai
uma folha da árvore sem que Deus
não o saiba” e hoje penso que ela era
uma filósofa sem o saber.
Sejam as crises de ordem material,
emocional ou espiritual, nesses
momentos delicados algumas pessoas
tendem a se desanimar e buscam
culpados ou recriminam a si mesmas.
Outras costumam questionar ao
Criador, interrogando: por que Deus
deixou isso acontecer?

O que posso aprender
com isso?
Como posso resolver?
A quem posso recorrer?

Entretanto, será esse o melhor caminho?

nesses momentos que precisamos
erguer a cabeça e acreditarmos no
nosso próprio valor e capacidade.

Os pensamentos negativos, mesmo
que justificados, trazem desordem e
desunião e é muito provável que uma
onda de pessimismo comece a controlar
nossos corações e mentes, tornando
mais difícil reagir e lutar. É justamente

Espiritismo é, acima de tudo, renovar
atitudes através da esperança
embasada na fé raciocinada. Sabemos
que pela Lei de Causa e Efeito, nada
importante ocorre em nossas vidas
sem um motivo. Baseados nesse

A união no lar pode ser uma
resposta. Quantas famílias
não se desfazem por conta
de uma crise quando,
na verdade, poderiam ter
somado forças? Por falta de estrutura
espiritual e desconhecimento da
lei das reencarnações, as pessoas
que se reencontram na família,
quase sempre, dão vazão aos seus
sentimentos negativos gerando novas
aversões que complicam o quadro de
relacionamento fraternal.
Se fizermos uma analogia com uma
calamidade pública, a tendência das

pessoas é se unirem para poderem se
ajudar mutuamente. E isso acaba por
fortalecer a comunidade em questão.
Em menor escala, mas não menos
importante, o mesmo deve acontecer
na família. O lar é o laboratório
moral para as experiências da
evolução, onde podemos trabalhar
sentimentos e emoções através
do amor como equacionador dos
desafios e dificuldades.
Toda crise, por mais que dure,
é passageira.
A vida é movimento contínuo, basta
seguirmos o fluxo com postura ativa
e afirmando que “nada é difícil
se acredito que posso realizar”.
Que possamos, a partir de agora,
encarar toda e qualquer crise como
oportunidade
de
crescimento
e fortalecimento dos laços familiares,
através do perdão às limitações
alheias e do amor fraterno e sincero.
Muita luz e paz!

crônica espírita
Alberto Barth

Primeiro um choque muito grande,
o momento da abertura do envelope de
exames, com resultados que ninguém
gostaria de receber. Ao mesmo tempo
surgiu um pensamento de que sendo
espírita eu deveria pensar diferente.

A superação e o aprendizado
médica no sentido de viver um dia
de cada vez.

Dirigi-me aos tratamentos materiais
e espirituais com a enorme esperança
de que eu e minha esposa não
estaríamos
desamparados
nesse
processo. Estávamos com Deus
e a espiritualidade amiga.
No grupo de Assistência Espiritual
do IEE todos já estavam de braços
abertos para o meu amparo, contando
com a ajuda de toda equipe.
Foi dura etapa de cirurgia e
quimioterapia e sempre com a ajuda
dos grupos espirituais sejam da Luz
Divina, com o Grupo João Nunes Maia,
Choque Anímico, Curso de Aprendizes
do Evangelho, aqui com a Assistência
Espiritual e das vibrações de todos os
nossos grupos, atingi a cura e aproveito
para agradecer a todos.

Durante todo o período fiz pedidos
e não me revoltei, as preocupações
surgidas dos amigos e a incansável
esposa ajudaram a mitigar.
Passou a quimio, com a graça de
Deus exames clínicos com resultados
regulares, veem a necessidade de
reconduzir a vida após a doença. Mas,
será que seria a mesma coisa?
Evidente que não, e mais, será que eu
mudei o necessário com o advento da
doença? Vieram conselhos da área

Isto, porém não me satisfazia,
pois queria realizar meus projetos,
reorganizar minha vida após todo o
intenso tratamento efetuado, dentro
de uma vontade totalmente vinda de
minha mente. No caminhar da vida
surgem acontecimentos importantes
dentro do IEE, primeiro o convite
para participar do excelente curso de
Facilitador Espírita, mesmo tendo que
me afastar provisoriamente do meu
grupo de Assistência Espiritual, que
também serviu para eliminar vínculos
de dependência, ou seja, é hora
de andar com meus próprios pés.
Vem outro convite, concorrer a participar
de um cargo administrativo no IEE,
e isso num panorama onde a minha
atividade empresarial não estava boa.
O que acontece? Começam a surgir
novos contratos, novos desafios.
E mais, agora a oportunidade deste
artigo. É obrigatório que eu pare e

faça uma retrospectiva, pois finalizado
meu tratamento e a partir de uma
grande vontade própria, respeitando
e agradecendo a Deus por tudo estar
ocorrendo num tempo extremamente
certo, nada antes ou depois, a vida
se reorganiza e é como se esse Deus
de imensa bondade não parasse de
dizer – “Não percebe o que te cerca?
Prossiga, vá em frente, nada disso
é por acaso”.
Nessa situação posso dizer que
na inexistência da ciência integral,
devemos conjugar nossos tratamentos
entre a ciência e o divino, posto que o
homem seja o ser integral.
Já é o momento da ciência
compreender que ele deve ser tratado
segundo sua natureza, com a busca
de todas as alternativas, tratamentos
e terapias disponíveis, pois somente
com o abraço de Jesus e o amor de
Deus, é que os nossos meios materiais
permitirão a nossa tão desejada cura.

MATÉRIA ESPECIAL
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Majore Moraes

Homem e Meio Ambiente, sinônimo de crise?
homem que se apropria da Natureza para
satisfação do supérfluo: “Desconhecem
a lei de Deus e terão de responder pelas
privações que ocasionarem”.

Qual é o limite do Homem no uso dos
recursos disponíveis no planeta?
Já há algum tempo nos questionamos
a este respeito e há muito tempo estamos
desfrutando do planeta com liberdade e
intemperança. Mas é de conhecimento
prático o que podemos fazer de efetivo?
Na particularidade de cada um, como
agir para zelar e contribuir na construção
de um ecossistema que permita
o desenvolvimento equilibrado da vida?
Nossa inteligência nos permitiu apreender
o mundo e transformá-lo a nosso favor.
Disfrutamos hoje de comodidades
inimagináveis do ponto de vista da
natureza, mas qual é o nosso limite?
A Lei Natural Divina nos alerta sobre
o movimento de conservação e destruição
para manutenção do equilíbrio do
planeta; nossas ações de apropriação e
transformação tem visado este equilíbrio?
Estamos alinhados com a Lei Natural?
Guerras são travadas para manutenção ou
conquista de recursos materiais, disputas
comerciais oferecem trabalho quase
escravo como ‘vantagem’ econômica na
produção de bens de consumo, cientistas
desenvolvem substâncias estranhas à
natureza com o objetivo de atender às

necessidades de mercado, controlamos a
vida de amimais e vegetais em condições
devastadoras para atender à demanda de
consumidores.
Superamos em muito a necessidade
individual de nutrição e segurança e
muitas vezes causamos privações a
outrem e situações danosas ao planeta.
Dispor da vida que compartilha o planeta
conosco para satisfação do supérfluo é
questão que deve ser avaliada, porque é
tema do qual prestaremos conta durante
nosso processo evolutivo.
No Livro dos Espíritos, Capítulo sobre a
Lei da Conservação, podemos encontrar
esclarecimentos sobre o tema, mas a
resposta a uma questão, a 717, chama a
atenção em particular por que diz sobre o

O que aconteceria se cada família
passasse a consumir o necessário
para sua existência? Esse simples
comportamento
pode
transformar
o mundo e inverter valores. Quantos de
nós já refletimos sobre o que precisamos,
em temos materiais, para garantir uma
vida saudável e honesta em relação
à nossa comunidade e ao nosso planeta?
O poder de compra e consumo é livre
arbítrio individual, salvo quando somos
crianças, e nos educar mutuamente
para usá-lo com caridade e humildade é
pauta relevante da nossa evolução moral.
É pessoal, coletivo e intransferível.
Qual o efeito moral e material causado
pelo uso indiscriminado de recursos? Já
temos uma prévia: pessoas em situação
de risco (físico e emocional), novas
doenças, animais e plantas em extinção,
alimentos que oferecem risco à vida por
terem sido modificados ou medicados.
Nós podemos, por meio da educação
do consumo, mudar ao poucos este
panorama. Reflitamos sobre isso.

ATUALIDADES
Maria Regina Fagnoli

PALESTRAS E PASSES
DATA

02 Nov
09 Nov
16 Nov
23 Nov
30 Nov
07 Dez
14 Dez

Feriado
Idoso na Família
Ciência e Amor
Lei de Igualdade
O Porquê da Miséria
Orgulho e Humildade
Prometer

04 Nov
11 Nov
18 Nov
25 Nov
02 Dez
09 Dez
16 Dez

Interação das Leis Morais
Irritação
O Espiritismo, o Centro Espírita e eu
Êxito
Dor: Sugestão de Mudança
Como Pedes?
Alegria de viver

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

Os distúrbios do Consumo Exacerbado
Melhorar para Progredir
Orgulho e Humildade
A Imortalidade da Alma
Alegria de Viver
A Casa do Caminho
Deus te Abençoe

07 Nov
14 Nov

Laços familiáres
Mediunidade e Paz

21 Nov

Emenda do Feriado

28 Nov

Como Pedes?

05 Dez

Ciência e Amor

12 Dez

Saber e Fazer

19 Dez

Emoções e Saúde

Definição essa que é sempre bom
relembrar nos dias atuais em que a gente
se sente às vezes bastante frustrado vendo
nossos direitos sendo tão violentados.
Por outro lado, sabendo de movimentos
sociais ou ainda de casos isolados
de pessoas que remam na direção
contrária auxiliando, difundindo valores,
multiplicando gentilezas, vê se que não
é só de “sufoco” que a gente vive. Tem
sempre uma brisa fresca soprando por aí.
Espíritas que somos, temos um motivo a
mais pra refletir sobre isso tudo. Parar e
pensar em que ponto está a nossa reforma
íntima. No meio de tantos atos, as vezes

amistosa deixando um pouco de lado
a competitividade que nos leva as vezes
a não sermos tão honestos como
deveríamos, afinal de contas o mundo
é dos mais fortes. A gente sabe que
não é assim. O mundo é de todos. Somos
todos irmãos lembra? Responsáveis
uns pelos outros.

ridículos de tão chocantes, como a gente
se avalia no dia a dia? Como a gente faz a
diferença? Já sabemos que todos somos
responsáveis pelo mundo em que vivemos.
Que legado estamos deixando em atitudes
e acima de tudo em exemplos?
Coisas bastante simples que somadas
e exemplificadas, formam uma grande
corrente. Lembram daquele filme “A
corrente do bem”? Pois é. Uma corrente
de cidadania. Cuidar da cidade, agir
de forma correta ao tratar as pessoas,
agir no trabalho de forma sempre

Atitudes individuais podem sim produzir
grandes mudanças. Está certo que as
vezes demora um pouco mais. O ser
humano é imediatista demais. Quer
tudo para ontem. Mas se conseguirmos
parar um pouco e refletir sobre o que
aprendemos todos os dias: que a natureza
não dá saltos, que as mudanças vão
acontecendo gradual e lentamente dentro
da gente, veremos que com o mundo no
geral não será diferente.
Façamos a nossa parte cultivando valores
elevados, exemplificando-os acima de
tudo e transmitindo isso aos que estão
chegando agora e são responsáveis por
construir um futuro melhor.

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

Sábado - 10 h

ATENDIMENTO FRATERNO
DIA

HORA

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

12:00

Sáb.

10:00

Sendo cidadão nos dias atuais

Para fazer esse texto recorri primeiro
ao dicionário para saber o que ele nos
define como cidadão: ”indivíduo que,
como membro de um Estado, usufrui de
direitos civis e políticos por este garantidos
e desempenha os deveres que, nesta
condição, lhe são atribuídos”.

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

OBJETIVO / TEMA

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

ÁREA DOUTRINÁRIA

2ª feira

4a.feira
5a.feira
Sáb.

20:00

Curso de Formação e Aprimoramento de Expositores
Espaço Jovem

15 e 20:00

Iniciação ao Espiritismo

15 e 20:00

Educação Mediúnica I e II

20:00
10:00

Iniciação ao Espiritismo
Educação Mediúnica I
Educação Espírita para
Infância e Juventude

ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira

18:45

Inglês (Básico Intermediário - Avançado.)

19:30

Informática básica

3a, 4ª, 5ª 14:30

Oficina de Leitura e Escrita

3a.feira

19:30

Espanhol (Básico I e II)

4a.feira

17:00

Inglês (Conversação)

5a.feira

19:45

Introdução à Internet

Sáb.

10:00

Informática básica

ÁREA Filantrópica

3a. e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê
Curso p/ Gestantes
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Lúcia Maria Andrade

"Pai afasta de mim este cálice!"
Quando falamos a expressão: “Pai,
afasta de mim este cálice”, logo
nos lembramos da música de Chico
Buarque e Gilberto Gil (Cálice), muito
bonita por sinal... Mas, iremos analisar
o que Jesus quis nos mostrar quando
disse: Pai: “afasta de mim este cálice,
todavia seja feita a Sua vontade”...

ORAI e VIGIAI SEMPRE... pedindo
a Deus forças para sermos justos,
afastando de nós todo mal... Afastando
de nós o ódio, o rancor... ''Pai afasta
de mim este cálice''... O entendimento
que tenho, era de um pedido para
que nos deixe longe de algum tipo de
tentação, seja uma traição, uma ofensa
ou ato ilícito, cometido pelo ego.

Embora Jesus fosse o filho de Deus,
Ele veio a este mundo em carne e
osso, como todos nós, sujeito a todas
as tentações, ao cansaço, enfado,
dor, tristeza, que lhe levou naquele
momento de angústia a falar ao Pai: “
afasta de mim este cálice, todavia seja
feita a Sua vontade”...
“E adiantando-se um pouco, prostrouse com o rosto em terra e orou, dizendo:
Meu Pai se é possível, passa de mim
este cálice; todavia, não seja como eu
quero, mas como tu queres” (Mt 26:39)
Será que Cristo tinha medo de morrer?
É improvável que a oração de Jesus
para que o Pai afastasse Dele o
“cálice”, estivesse se referindo ao seu
provável medo da morte ou martírio,
já que fica claro que Jesus não tinha
medo de morrer.
Os defensores desse ponto de vista
afirmam que ao encarnar, Jesus, teria
perdido ou aberto mão dos atributos
divinos, e por isso teria perdido a
onisciência. Portanto, estaria com
medo do que viria a acontecer.
Ao afirmar “Meu Pai, se é possível,
passa de mim este cálice; todavia,
não seja como eu quero, mas como tu
queres”, Jesus demonstra a importância
que dava a comunhão com o Pai, e ao
mesmo tempo a Sua submissão e amor
para conosco, ao ponto de se entregar
e abrir mão de coisas importantíssimas

para que pudéssemos estar com Ele
por toda a eternidade. Jesus sentiu
“agonia” por saber do julgamento divino
que aconteceria.
Em um dos momentos mais difíceis
de sua vida, Ele estava tão triste com
o que lhe aconteceria (crucificação),
que subiu à montanha para orar na
solidão. E, chegando a noite, estava
lá sozinho, quando um mensageiro de
Deus veio confortá-lo.
Nem o filho de Deus tentou se erguer
sozinho de uma grave depressão. Ele
buscou ajuda e obteve. Curiosamente
a ajuda que recebeu não era o que ele
suplicara: “afasta de mim esse cálice”.
Esta é provavelmente a mesma oração
que muitos de nós fazemos quando
estamos nos sentindo mal.
Você
provavelmente já implorou algo assim:
“estou sofrendo meu Deus, por favor,
afasta de mim esse sofrimento”.
Mas, assim como fez com Jesus, Deus
talvez não tenha tirado você daquela

situação, mas lhe deu força para
atravessá-la. Muitas vezes, no meio de
muita dor, é difícil aceitar esse tipo de
ajuda, porque o que queremos é nos livrar
do problema. “Deus não fez desaparecer
o motivo da dor de Jesus, mas enviou um
mensageiro de luz para confortá-lo”.
Da próxima vez em que você estiver
triste e pedir que Deus o ajude em
sua dor, lembre-se do que Ele fez com
Jesus, e certamente irá encontrar um
mensageiro de luz para confortá-lo.
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Rua Tabapuã, 821 cjto 81 - Itaim Bi - São Paulo - SP
Email: renatadelmanto@gmail.com
Tels.: 11 3168.1139 - 11 9.6398.5790

..."Não quero mais fazer isso, então
me afaste de situações que eu poderia
fazê-lo", não há como negar que
somos seres que tem pré-disposições
e tendências. Fugir de um vício é
escondê-lo, como varrer o pó para
baixo do tapete. Um dia ele terá que
ser limpo e seria melhor que fosse o
quanto antes...
Talvez a única forma de nos afastarmos
do cálice seria ter contato com
ele, seria trabalharmos as nossas
más inclinações e vícios, para que
naturalmente possamos afastá-los de
nosso caráter.

Jesus
procurava
intensamente
o contato íntimo com o Pai. Depois de
atender multidões, curar os doentes,
receber todos os que se aproximavam
para ouvi-lo, para tocá-lo, retirava-se
para orar ao Pai.

Pai afasta de mim este cálice, para
que eu possa remover estas más
inclinações da minha alma. E agora sei
que o Senhor me expõe a todas elas
para que eu possa, pela minha vontade,
me afastar vitorioso e contente por não
precisar esconde-lo.

Retirava-se para lugares calmos
e solitários em que a comunhão
atingisse a plenitude. A oração era
alimento para as jornadas de intenso
ardor apostólico, de fadiga extenuante.

Fonte:
http://palavradesempre.blogspot.com.
br/2007/04/subiu-montanha-para-orar.html;
http://www.redeamigoespirita.com.br/m/
blogpost?id=2920723%3ABlogPost%3A152502

É até engraçado ver situações se

APOIO

Renata Machado de
Almeida Delmanto

repetirem
constantemente.
Hoje
percebemos com mais clareza,
algumas situações insistentes. Como
nós seres humanos tão imperfeitos
somos frágeis, podemos errar a
qualquer hora, e cometermos injustiças.

