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Sentido do Natal LEIA TAMBÉM

 IEE em Destaque 
Atualmente a Área Filantrópica ofe-
rece uma programação de ativi-
dades em diversas modalidades.  
Saiba como colaborar e conhecer a 
área na  Página 3.

Infância e Juventude
Quantos estão enganados  
e quanto também nós, espíritas, es-
tamos nos enganando ao entender  
educação como instrução  
e escolarização?  Página 3.

Evangelho
A humanidade está permeada 
de aflições, correspondentes a 
sentimentos de agonia, sofrimentos 
ou preocupações relacionadas 
à ocorrência de possíveis fatos 
indesejáveis no presente e no futuro 
próximo. Página 5. 

 Crônica Espírita
Em meados do século XIX, surge o 
“Espírito da Verdade’’ cumprindo 
promessa  do “Mestre dos Mestres”  
recomendando salutares e edifi-
cantes comportamentos durante as 
necessárias reencarnações dos seres 
humanos.  Página 6. 

Assunto em Família
A palavra Jesus por “Vinícius  
é balsamo que mitiga as dores, 
é luz que aclara o entendimento, 
é foco que reanima, é vida que 
rejuvenesce.    Página 6. 

Sabemos realmente o verdadeiro sentido do Natal? Então preparemos para o Mestre 
aniversariante o mais belo presente de todos: a nossa disposição em mudar para melhor!   

Página 4

Mensagens de Amigos  
Caros leitores, o IEE tem recebido 
através dos trabalhos mediúnicos 
diversas mensagens de amigos 
espirituais. No intuito de levar um 
alento a mais corações, vamos 
reproduzir a cada edição uma 
seleção especial! Leia na página 7.

 Matéria Especial
Arte e Espiritismo fazem uma 
grande parceria. A linguagem 
artística é capaz de expressar o 
mundo invisível com realismo. 
Acompanhe na página 7. 

Matéria Doutrinária
A Fluidoterapia sendo um 
tratamento através de fluidos 
contribui para o equilíbrio pessoal 
possibilitando esclarecimento  
e alívio para estados de tensão  
e angústia.  Leia na página 8.



SugESTão DE LEITurA

o Natal, o Amor e a Caridade
Em uma bela noite iluminada por uma estrela cadente que marcava o 
caminho, ao lado de sua família simples e de alguns animais, há 2016 
anos nascia na terra sem nenhuma pompa ou festejo público, Aquele 
que seria o “Rei” de um outro reino, um reino que não é deste mundo. 

Este cenário tão bem simbolizado por Francisco de Assis, que consta 
ter sido o idealizador dos presépios, volta às nossas casas a cada novo 
Dezembro lembrando que a partir daquele momento o mundo nunca 
mais seria o mesmo. 

Nascia Jesus, atraindo para perto de si aqueles que ansiavam por um 
novo tempo, uma nova maneira de viver, com mais justiça, ética, moral, 
novos valores baseados na caridade, na solidariedade, na igualdade 
para todos, enfim na irradiação mais pura do sentimento de Amor entre 
todos os povos. Deixou-nos tantos ensinamentos que o seu evangelho 
se tornou um guia prático na construção da nossa felicidade. 

Nesta época do ano sentimos uma energia preencher os nossos 
corações, como se as dificuldades dessem uma pequena trégua, e o 
amor e a caridade caminhassem mais livres e puros, tornando cada um 
de nós mais próximos um dos outros. 

Muitos se unem em prol de lindos propósitos tornando o Natal de outros 
mais alegre e confortável, levando alimentos, roupas, brinquedos, mas 
acima de tudo o Amor. 

Convidamos a cada um de vocês a fazer o mesmo, distribuindo aquilo 
que você tem de mais precioso, de maior valor. Doe seu Amor mais 
puro àquele que está a seu alcance e você vai descobrir que quanto 
mais Amor você doar mais Amor você terá. 

Mauricio Romão
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Nunca é demais para o leitor espírita ressaltar as obras de André Luiz. São 13 
livros que foram psicografados por Chico Xavier, no qual, André Luiz relata as 
experiências vividas após desencarnar. Selecionamos para o amigo leitor um 
breve resumo do 7º ao 9º.   

ENTRE A TERRA E O CÉU   - "A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso 
teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Narra André Luiz o caso 
de Evelina que recorre ao espírito materno que não se encontra em condições 
de escutá-la, mas a solicitação não se perde... Desferida em elevada frequência, 
a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que 
não lhe faltará."  

LIBERTAÇÃO  - Possivelmente a mais instigante das obras. A ação principia 
em ambientes soturnos e aterrorizantes, mostrando uma estranha cidade. Obra 
indispensável a todos quantos trabalhem com desobsessão e doutrinação.

AÇÃO E REAÇÃO - Narra à permanência de três anos de André Luiz e seu 
companheiro Hilário na "Mansão da Paz", notável escola de reajuste situada em 
regiões inferiores, senão infernais do Planeta, e dirigido pelo abnegado e bondoso 
Instrutor Druso. Na Mansão da Paz André Luiz, acompanhado de Hilário, tem a 
oportunidade de observar de perto a fascinante questão da Ação e Reação 
através de exemplos vivos que vão lhe sendo apresentados, tanto por Druso 
quanto por seu assistente, o jovem Silas. Obra imperdível a quantos buscam 
esclarecimentos maiores e mais dilatados acerca da Lei de Ação e Reação e à 
qual todos estamos submetidos.

ENCERRAMENTO DAS AULAS  
No final de novembro encerram-se as aulas de todos os cursos de nossa 
programação, dando início ao período de férias. Informações para novas 
inscrições e rematrículas, solicitamos procurar a recepção. 

FESTA DE ENTREGA DAS SACOLINHAS DE NATAL
Durante os meses de outubro e novembro, fizemos a distribuição das sacolinhas com 
o intuito de juntar esforços para presentearmos 635 crianças e jovens neste Natal, 
como também montarmos 100 kits de enxoval para o bebê do projeto Gestantes do 
IEE. Serão contempladas neste ano, 210 crianças da Creche Lar Criança Feliz, 255 
do Centro de Juventude Nosso Lar II e 170 crianças do grupo Gestantes. Os locais 
e datas das festas de entrega às crianças serão divulgadas no nosso mural. No IEE, 
será no dia 4 de dezembro, domingo, das 11 às 14h. Quem puder colaborar com os 
preparativos dessa festa, solicitamos procurar a recepção. 

PALESTRA ESPECIAL E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO – dia 
07.12 – das 20h às 22h
Convidamos os participantes das atividades do IEE, frequentadores das palestras, 
alunos dos cursos e o grupo de trabalhadores para assistirmos a palestra especial no 
dia 7/12, quarta-feira às 20h. Logo após, faremos a nossa tradicional Confraternização, 
num clima fraterno e descontraído. Quem puder colaborar no oferecimento de um 
prato doce ou salgado, por favor procure nossa recepção.
PROGRAMAÇÃO DEZEMBRO E JANEIRO  
No mês de dezembro todas as atividades do IEE estarão funcionando 
normalmente até o dia 17, incluindo as palestras públicas. Depois do recesso, a 
casa volta a funcionar a partir do dia 9 de janeiro. Desejamos a todos um Bom 
Natal com Jesus e um Ano Novo pleno de paz, luz e amor!



INFÂNCIA E JuVENTuDE

Moema Hottum Melani

Esterlita Moreira 
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Caros leitores, dando continuidade 
à apresentação das Diretorias que 
compõem o IEE,  vamos falar nesta 
edição da Área Filantrópica. Ao longo 
da sua história, e ainda hoje, esta 
área tem se organizado pela criação 
de espaços e atividades a partir dos 
recursos que chegam ao IEE, sejam eles 
de ordem material, como também do 
compartilhamento de ideias e saberes. 

Atualmente, a Área Filantrópica oferece 
uma programação de atividades em 
diversas modalidades, tais como, curso, 
oficinas, setor de triagem de doações, 
apoio à instituições, voluntariado, 
desenvolvimento e organização  
de campanhas e eventos filantrópicos. 

Na modalidade de curso, temos  
o Curso para Gestantes que é oferecido 
gratuitamente às futuras mamães que se 
interessarem em participar. A finalidade 
principal do curso é proporcionar um 
espaço acolhedor às gestantes por meio 
de seis encontros semanais com uma 
equipe multidisciplinar voluntária das 

A palavra está na moda. Usam e abu-
sam deste vocábulo, principalmente 
governantes e candidatos em época 
de eleições.

Todos concordam que precisamos de 
mais educação, “erguer escolas é fechar 
cadeias”. Discurso correto e, às vezes, 
bem intencionado.

Mas, de fato, compreendemos  
perfeitamente, o que significa “edu-
cação” e “educar”?

No entendimento da grande maioria 
o vocábulo educar significa: termos 
em nossa sociedade boas escolas, 
boas universidades, bons professores 
e mestres, com um salário que os 
convençam que “educar” vale à pena. 
Ansiamos, lutamos para essa melhoria 
e entregamos cheios de fé, nossas 
crianças a esses “educadores” para que 
tenham um “futuro promissor”, na forma 
de bom emprego e de boa renda.

Quantos estão enganados e quanto 
também nós, espíritas, estamos nos 
enganando ao entender educação como 
instrução e escolarização? Atraídos por 
essa visão, muitos de nós, deixam com 
a sociedade o compromisso de educar 
nossas crianças e jovens, na ilusão  
de darmos a eles o melhor.  Assim, 
ficamos tranquilos com a sensação  
do “dever cumprido”.

Nossos filhos terão aquilo que nós 
como pais não conseguimos alcançar 
em evolução material e ainda dizemos 
assim: faço sacrifício para que meu 
filho tenha a melhor educação, não 
deixo herança mas o principal: boa 
educação. Será?

No ESE, cap.XIV, item: Instruções dos 
Espíritos, diz Santo Agostinho, sobre 
a nossa responsabilidade enquanto 
pais: “Oh, espíritas! Compreendeis 
que quando gerais um corpo a alma 
vem do espaço para progredir. Tomai 
conhecimento dos vossos deveres e 
ponde todo o vosso amor em aproximar 
essa alma de Deus: é essa a missão 
que vos foi confiada”.  E continua nos 
ensinando sobre a educação que 
temos como missão dar aos nossos 
filhos, educação que os auxiliará no 
aperfeiçoamento e felicidade futura. 
Lembra-nos que a cada pai e a cada 
mãe será perguntado sobre o que 

fizeram da criança confiada por Deus à 
sua guarda.

Nós, espíritas, trazemos uma respon-
sabilidade maior, o conhecimento.

Muitos freqüentam as reuniões 
doutrinárias das casas espíritas, buscam 
auxílio nas fluidoterapias, freqüentam 
trabalhos mediúnicos, se dedicam ao 
atendimento social às famílias mais 
carentes materialmente, mas esquecem 
do alimento espiritual dos próprios filhos, 
deixam para o futuro a escolha moral 
deles. Mas o tempo é o senhor do nosso 
evoluir, o tempo é agora, na infância.

Existe algum “pecado” em desejarmos  
a melhoria material? Não! Desenvolver in-
telectualmente através de boa educação 
formal, é parte da evolução espiritual.

Agora é a hora de educar moralmente o 
Espírito. Educar com Jesus.

Paz em nós!

áreas da saúde, psicologia e assistência 
social. Na conclusão do curso, as alunas 
recebem certificado de participação  
e levam um kit de enxoval para o bebê.

Já as oficinas são organizadas por um 
grupo de senhoras voluntárias, que 
compartilham suas habilidades em 
costura, tricô, crochê e outras formas de 
artesanato. Os itens produzidos por elas 
são vendidos no Bazar do IEE e também 

compõem o kit de enxoval do bebê, 
distribuído para o grupo de gestantes.  

Outro espaço de atividades da área que 
segue o caminho do compartilhamento 
é o setor de Triagem – responsável por 
recepcionar e organizar as diversas 
doações que nos chegam diariamente. 
Tudo lá é selecionado cuidadosamente 
por uma equipe voluntária que classifica 
os itens que serão encaminhados ao 

Brechó IEE, os que vão ser sorteados 
como brindes para as alunas gestantes 
e os que podem ser aproveitados 
pelas oficinas. Uma boa parte das 
doações recebidas são encaminhadas 
semanalmente às instituições 
beneficentes que apoiamos.

Além destas atividades, a Área 
Filantrópica organiza periodicamente 
campanhas e eventos visando 
a sustentabilidade dos projetos 
oferecidos pela casa. Também  
é responsável por receber as inscrições 
ao Voluntariado do IEE, apresentando  
a casa e divulgando as oportunidades 
de trabalho voluntário. 

E assim, acreditamos ter oferecido 
aos leitores uma visita guiada pelas 
atividades filantrópicas, demonstrando 
que tudo é feito a muitas mãos, também 
com as suas, aproveitando de vários 
modos os recursos disponibilizados. 

“Serve a benefício dos semelhantes, 
tanto quanto possas e como possas”.  
Emmanuel



Ione Prado

“Busquemos cantar, amigos,
hoje uma nova canção,
para implantar o Natal 
no teu, no meu coração.”
(Noel Rosa/Martha Gallego Thomaz)

O Natal é o aniversário de nossa 
emancipação como seres 
humanos na Terra. O fato de haver 
reencarnado entre nós o protetor 
do Planeta prova que considerou 
que estávamos suficientemente 
maduros para receber a grande 
notícia: o Evangelho, a Boa Nova. 

Passamos o ano inteiro gastando 
nosso tempo com quinquilharias, 
disputas de ego, lutas pelo po-
der, miniconquistas de vaidade, 
consumismo  e futilidades. Passa-
mos os dias disputando espaço a  
correr atrás das coisas materiais, do  
sucesso efêmero, da glória que 
consiste, às vezes, em pisar os 
que estão por baixo. Perdidos de 
nós mesmos, lambuzados com os  
excessos, ansiosos e desgasta-
dos, consumimos nossa saúde na  
busca da impossível felicidade 
da fartura que espreita, de nariz  
empinado a miséria do próximo.

Mas, quando o ano se aproxima do 
fim, começamos lentamente a sentir 
o “Espírito de Natal”. Finalmente 
desperta em nós aquele ímpeto 
de escolher entre essas questões 
menores e as grandes indagações 
do ser humano, os princípios que 
garimpamos quando estamos 
em busca da essência divina em 
nossa consciência e nas relações 
com nossos irmãos, também eles 
seres perfectíveis em processo de 
autoconstrução.

Natal é isso, relembrar Jesus 
a enlaçar o Planeta com seu 
amor, apoiando com paciência o 
nosso progresso desde tempos 
imemoriais.

Mas na noite de Natal, em Belém, 
Jesus estreitou esse abraço, 
sinalizando com sua presença de 
corpo e alma que novos rumos são 
esperados, anunciando a revogação 
da antiga lei do olho por olho.

Jesus propôs que nos elevássemos 
do pequeno mundo das lutas 

egoísticas para, com nosso próprio 
esforço, subir mais um degrau 
como coletividade. Laureados 
com sua presença, sentimos o 
voto de confiança nas nossas 
possibilidades, em resposta às 
mais profundas esperanças de 
nosso ser.

O Mestre veio mostrar que 
poderíamos ser mais do que 
aquelas crianças espirituais em 
permanentes lutas fratricidas, 
sofrendo as dolorosas e sucessivas 
ascensões e quedas de Impérios. 
Nesse novo degrau poderíamos 
assimilar a mensagem do amor 
e abrir nosso coração para a 
benevolência, fruindo a excelência 
do perdão incondicional a nós e aos 
outros.

Esse é o verdadeiro sentido do 
Natal. Ocasião de recordar a 
oportunidade para retomar a 
jornada evolutiva, realinhando a vida 
cotidiana com as grandes questões 
que pairam desde sempre sobre a 
humanidade.

Mas e se, terminada a festa, no 
dia seguinte, descobrirmos que ele 
ainda não nasceu verdadeiramente 
em nós? Que sumiram no ar 
nossos sorrisos da véspera, nossa 
paciência com os parentes difíceis, 
nossa simpatia e generosidade 
para com porteiros e funcionários? 
Que a sensação de bem estar, de 
adequação, de alegria também 
sumiu? Que não foi duradoura 
a euforia e a sensação de Natal 
dentro de nós?

A resposta é simples, porque 
de acordo com a lei de amor e 
misericórdia, que guia para o bem, 
nossa felicidade depende da luz que 
irradiarmos; para conquistarmos 
a felicidade e instalarmos a 
paz duradoura em nossa alma, 
precisamos verdadeiramente sentir 
e desejar o mesmo para todos. É da 
Lei criarmos hábitos salutares, a fim 
de percebermos que não estamos 
apenas cumprindo um ritual, mas 
agindo com naturalidade. 

Vamos planejar a festa? 

Você já sabe como será a 
comemoração natalina deste 
ano? Já escolheu os presentes? 
Já fez a lista de convidados? Já 
planejou a decoração e o cardápio 
da ceia? Então, antes de sair em 
disparada, andando quilômetros 
em shoppings, fazendo contas 
para que o dinheiro seja suficiente 
e vasculhando a internet para 
localizar produtos importados... 
Isso mesmo! Antes de começar 
a rotina exaustivamente repetida, 
antes de enfrentar a tortura para 
cumprir os rituais natalinos...

Antes!

Antes de tudo isso... Lembre-se do 
aniversariante!

Sim, é ele o homenageado. O 
amado Mestre de todos nós. 
Como existe o costume de oferecer 
presentes de aniversário, manda a 
boa etiqueta que o presente dele 
seja o principal, o especial.
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Sentido do Natal
Mas como oferecer algo para quem 
tem tudo?

Não se preocupe, Jesus deixou 
uma listinha de presentes. Ao 
oferecê-los sentiremos o verdadeiro 
significado da frase “é melhor dar 
do que receber”. 

Aqui estão alguns pedidos de Jesus, 
escolha um ou mais e experimente 
a transformação interior que sentirá 
ao pressentir o olhar carinhoso  
e agradecido do Mestre:

• Segue-me.

•  Ama a Deus e a teu próximo  
e faze ao próximo o que desejarias 
para ti mesmo.

•  Orai e vigiai.

•  Reconcilia-te com teu inimigo  
e perdoa setenta vezes sete vezes.

•  Ide por todo mundo e pregai  
o Evangelho.

•  Apascenta as minhas ovelhas.

•  Dai-lhes vós mesmos de comer.

Neste Natal, após presentear 
o aniversariante, humildemente 
peçamos que ele nos fortaleça 
para não voltarmos atrás em 
nossos propósitos. Para que 
o Espírito de Natal se instale 
definitivamente em nossa 
consciência, produzindo esforço 
permanente de amor ao próximo.

Preparemos para o Mestre 
aniversariante o mais belo presente 
de todos: a nossa disposição 
em mudar para melhor, a nossa 
coragem de assumir que estamos 
incompletos ainda nos rudimentos 
de uma grande obra pessoal que 
nos propiciará a redenção: amando 
os pobres, os pequeninos, os 
sofredores, mas não do alto da 
vaidade e do orgulho e sim entrando 
em suas casas, em suas vidas para 
levar o sopro renovador, assim 
como Jesus fez, vivendo entre 
os necessitados, andando pelas 
estradas poeirentas em busca dos 
doentes da alma, afirmando que 
será salva até a última das ovelhas, 
na missão divina de trazer a cura 
espiritual para todos nós.
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Capítulo V – Bem Aventurados os Aflitos
Helga Klug Doin Vieira

Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE

O canto das bem aventuranças, verda-
deira Carta de Direitos Humanos, ressal-
ta valores éticos e morais inafastáveis, 
que norteiam para a verdadeira felici-
dade, ante a perenidade da vida. 

As grandes e pequenas dificuldades 
enfrentadas pelo homem na Terra 
constituem modos de aprimoramento 
dos valores encouraçados nas 
profundezas do espírito.  

A humanidade está permeada de 
aflições, correspondentes a sentimentos 
de agonia, sofrimentos ou preocupações 
relacionadas à ocorrência de possíveis 
fatos indesejáveis no presente e no 
futuro próximo. 

Esses sentimentos que residem na 
psique humana são frutos, na maioria 
das vezes, de causas passadas, 
demandando retificação de conduta. 
Outras, no entanto, são ocorrências 
resultantes de construções equívocas 
na vida atual, e mesmo quando a 
inteligência detecta riscos, elas são 
concretizadas, numa demonstração de 
incapacidade de utilização adequada do 
livre arbítrio, por falta de conhecimento 
ou por má formação moral.  

Kardec ressalta que as tribulações 
e dores enfrentadas na vida terrena 
resultam muitas vezes, de escolhas 
do próprio espírito, constituindo-se em 

provas; outras vezes, são indicativos 
de necessidade reparadora, e nesta 
situação, o homem se encontra ante uma 
expiação. Ambas são oportunidades 
valiosas de aperfeiçoamento e 
avanço moral do espírito, carecendo 
ser vivenciadas com paciência e 
perseverança, com vistas no fanal do 
êxito existencial. 

Jesus revelou aos homens, através de 
ensinamentos lógicos, que a essência 
da vida reside na vida futura. Neste 
Cenário Divino, as diferenças sociais e 
econômicas não tem a relevância que 
normalmente lhe atribuem os seres. 

Quando o homem consegue projetar seu 
Ser além do corpo físico, e compreender 
o processo de desenvolvimento contínuo 
ao qual está submetido, suas aflições 
deixam de ser motivo de angústia, 
resultando em árduo e consciente 
trabalho de reforma íntima, na ânsia do 

burilamento moral, para  alçar voo rumo 
à verdadeira felicidade. 

A Terra carece de verdadeiro amor, e nela 
florescem incontáveis mazelas materiais 
e morais. Ante essa constatação 
Joanna de Angelis alerta: “Quando os 
sentimentos de solidariedade humana 
se tornarem ativos no organismo da 
sociedade, multiplicando os bens 
acumulados que serão distribuídos 
equitativamente (de modo justo, sem 
ganância e egotismoi), não haverá 
escassez de alimentos nem de paz, 
porque todos os homens se sentirão 
irmãos, protegendo-se e ajudando-
se uns aos outros com o mesmo 
espírito de direitos e desincumbência 
de deveres” ii ocorrendo então à 
aproximação da felicidade e as aflições 
estarão superadas. 

O Mestre advertiu: “a felicidade não 
é deste mundo”. Mas os homens 
continuam questionando se não tem 
mesmo o direito de serem felizes na Terra. 

Na realidade, o conceito terreno de 
felicidade está muito ligado à matéria, 
mas a verdadeira felicidade reside 
na órbita espiritual, de mundos mais 
avançados. Segundo os Espíritos, no 
ambiente da matéria “a felicidade é uma 
utopia, na busca da qual as gerações 
se lançam sucessivamente sem poder 
jamais alcança-la...” e “aquilo que 

1-  Oportunidade de nascer de novo 
para evoluir. 

2-  Sentimento de solidariedade e com-
paixão com o outro. 

3-  Sentimento que une todos e que 
nos une a Deus.

4-  Inteligência suprema, causa primeira 
de todas as coisas.

5-  Qualidade ou estado de quem é feliz  
6-  Aceitação sem revolta dos sofrimen-

tos da existência
7-  Qualidade de quem está em confor-

midade com o que é justo/direito 

1- REENCARNAÇÃO 2- MISERICÓRDIA 3- AMOR 4- DEUS  
5- FELICIDADE  6- RESIGNAÇÃO 7- JUSTIÇA 
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consiste a felicidade sobre a Terra é 
uma coisa efêmera”. 

Do mesmo modo, a verdadeira 
infelicidade não reside naquilo que 
o homem projeta, especialmente 
nas carências materiais, mas nas 
consequências dos atos insanos 
que comete em desacordo com a 
lei do amor ao próximo, a si mesmo 
e ao Criador, comportamento esse 
que merece reavaliação de conduta, 
recondução do pensamento e vontade 
de agir na prática do bem. 

Ante os fatos, certamente as aflições 
restarão amenizadas quando o homem 
tiver consciência do seu jornadeio, onde 
os objetivos ultrapassam a presente 
vida, ciente que a superação dos 
entraves aflitivos representa conquista 
pessoal e intransferível, constituindo 
créditos perante o Pai Celestial. 

Cabe ao ser, viver o presente com olhar 
para o futuro. Utilizar como diretriz o 
resoluto cuidado diário consigo, certo de 
que as arestas e sequelas do passado 
deverão ser reparadas no presente ou 
no futuro, mas o investimento na sua 
construção sólida, se dará através do 
conhecimento e da fé, cumprindo a cada 
um buscar pelo pensamento a proteção 
do Mestre e da Espiritualidade Superior.  

i Acréscimo de esclarecimento do autor. ii Jesus e 
o Evangelho à luz da psicologia profunda. Pg. 49

Capítulo V – Bem Aventurados os Aflitos
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Extraído do livro EM TORNO DO MESTRE, de Pedro de Camargo “Vinícius
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Como é bela, Jesus, a tua palavra! 
Como é encantadora e persuasiva, 
delicada e convincente!

Tua palavra, Senhor, consolida a 
razão e sensibiliza o coração: fala 
à mente e fala ao sentimento. Ela 
diz tudo, e tudo esclarece. Não 
há mistério que não revele, nem 
problema que não solucione. Não 
há refolhos, nem escaninhos ocultos 
nos meandros da alma, que ela não 
penetre. Não há labirintos e dédalos 
misteriosos da consciência humana 
que ela não percorra deixando após 
uma esteira luminosa!

Tua palavra, Senhor, é a maior 
das maravilhas; tem encantos e 
magia que se não descrevem na 
linguagem dos homens. É bálsamo 
que mitiga as dores, é luz que 
aclara o entendimento, é força que 
reanima, é vida que rejuvenesce. 
É também poesia que encanta, 
música que arrebata, verdade que 
empolga, fé que redime!

Tua palavra, Jesus, modifica, corrige, 
transforma e converte. Atrai como 
o imã, aquece como o sol, refrigera 
como o orvalho, inebria como os 
perfumes, purifica como o fogo, 
diviniza como o amor.
A mágica influência de tua palavra, 
ó Cristo, converte-se a fraqueza 
de Simão, na coragem heróica de 
Pedro; a sordidez do publicano, 
na generosidade de Zaqueu; a 
volúpia de Madalena, no sublime 
e incomparável idealismo da 

arrependida; o fanatismo feroz de 
Saulo, no liberalismo e abnegação 
de Paulo! Ao encantamento da 
tua palavra, Jesus, serenam-se 
as tempestades, os coxos e os 
paralíticos se locomovem, os cegos 
veem, os surdos ouvem, os leprosos 
ficam limpos, os mortos  ressuscitam 
e aos pobres se faz justiça!
E como não ser assim, Senhor, uma 
vez que a tua palavra é o mesmo 
verso de Deus que se faz ouvir 
neste mundo?

A Palavra de Jesus

CrôNICA ESPÍrITA

PEDRO DE CAMARGO 
“VINíCIUS”
Nascimento: Piracicaba - 07 /05/1878
Desencarne: São Paulo – 11/10/1966

SEUS lIvroS:
Nas Pegadas do Mestre 
Em Torno do Mestre 
Na Seara do Mestre
Na Escola do Mestre 
O Mestre na Educação 
Em Busca do Mestre

Pedro de Camargo “Vinícius” foi 
o primeiro presidente do Instituto 
Espírita de Educação em 1949.

“Vinícius” sempre empunhou  
a bandeira da Educação Espírita. 
Não se pode falar em Educação 
Espirita sem citar um dos maiores 
educadores espíritas de todos os 
tempos, bem como o pioneiro nessa 
área de atuação.

Aldo Colasurdo

Nos primeiros decênios de nossa era,  
Jesus  iniciava sua divina missão. A ela 
se dedicaria, de corpo e alma, até o final 
de sua encarnação.  As retrógradas 
monarquias e governanças terrestres 
continuavam a manter seus domínios 
exploratórios sobre a humanidade. Na 
propagação do bem, o Divino Mestre 
e seus seguidores,  foram os primeiros 
a sofrer  as agressões e martírios das 
forças do mal. Apesar  da perseguição 
e sacrifícios, as verdades trazidas pelos 
espíritos mais evoluídos, continuavam  
a sensibilizar as populações.  

Os lideres do obscurantismo, passaram 
a intensificar as penas de morte com 
requintes de crueldade a todos que 
ousavam contraria-los.  Entretanto não 
conseguiram interromper o ímpeto e a 
devoção  dos portadores das verdades 
trazidas pelo Cristo.

As crenças retrógadas de então, 
propagavam uma existência egoística 

com a primazia dos valores materiais.  
Só davam maior atenção à religião 
ante a doença, a velhice ou sob a 

ameaça do desencarne.  Os relatos 
bíblicos destacam a reencarnação 
como no  caso  de Nicodemos, 
senhor entre os judeus,  ao qual 
Jesus respondendo a sua pergunta 
esclareceu que “não pode ver o reino 
de Deus,  senão aquele que renascer 
de novo”--- Nicodemos retrucou-lhe: 
"Por ventura, pode um homem  tornar  
a entrar  no ventre de sua mãe e 
nascer  outra vez?”.  Respondeu-lhe 
Jesus:  “Tu  és  mestre em Israel  e 
não sabes destas coisas?” O relato 
nos demonstra, desde aquela época, 
o desconhecimento e a necessidade 
da busca de maiores esclarecimento 
sobre vidas sucessivas ou 
reencarnações que todos os seres 
humanos devem procurar. 

Em meados do século XIX, surge 
o “Espírito da Verdade’’ cumprindo 
promessa  do “Mestre dos Mestres”  
recomendando salutares e edificantes 
comportamentos durante as 

necessárias reencarnações dos seres 
humanos. A partir de então, tem 
aumentado também  as manifestações 
do plano espiritual em nosso planeta.

Em nosso orbe, desde os primatas 
das cavernas, já se acreditava  na 
imortalidade da alma. Entretanto 
o atraso cultural dos primeiros 
habitantes da Terra  impossibilitava 
a compreensão total do assunto.  
O desânimo e a tristeza atingiam 
as populações, quando se abriam 
para elas, as portas dos túmulos. O 
fenecimento, pleno de dúvidas, trazia 
a triste mágoa que a todos atingia. 
Porém, graças a “O Enviado dos 
Céus”, com o Espiritismo,  as novas 
e esclarecedoras luzes da verdade,  
surgem no horizonte expulsando 
as nuvens trevosas, mantidas pelas 
mentes egoístas e enganosas. O 
homem seria ensinado a percorrer as 
estradas da vida, guiado pelas Leis de 
Amor,  trazidas por Jesus! 

Jesus e o Espiritismo



Alberto Centurião   
Autor de “Um Amor de Renúncia”, adaptação teatral de “Renúncia” (Emmanuel/Chico Xavier), desde 2011 excursionando pelo Brasil.

Arte e Espiritismo, uma parceria

ProgrAMAçãoMATÉrIA ESPECIAL

MENSAgENS DE AMIgoS

Mensagens recebidas em 12/set/2016 
durante os trabalhos do grupo de 
Atendimento Espiritual
As palavras têm cores, formas, 
vibrações e vida própria. Energizam, 
influenciam e transformam o ambiente 
em que se encontram.
Pedimos aos que duvidam ou desconfiam 
que façam o teste com a palavra 
“AMOR”. Experimentem, ao adentrarem 
seus lares, todos os dias, pronunciarem, 
sentirem e vibrarem a palavra AMOR, 
com todos os bons sentimentos que 
ela carrega. Exercitem: ao abrir a porta 
digam AMOR, com a força total deste 
significado. Retornem em uma semana 
e compartilhem. 
A palavra, entoada com o respectivo 
sentimento e peso de seu significado 
transforma, para o bem e para o mal. 
Exercitemos o melhor que há em nós. 
Nossas melhores palavras. Nossas mais 

"Assim como a arte cristã sucedeu à arte 
pagã, transformando-a, a arte espírita 
será o complemento e a transformação 
da arte cristã". (A. K. - Obras Póstumas).
Entre os pioneiros do Espiritismo havia 
muitos artistas que, naturalmente, 
repercutiram as ideias da nova doutrina 
em sua arte. Victorien Sardou, dos 
desenhos mediúnicos na Revista Espírita, 
foi quem escreveu a primeira peça, 
“Spiritisme”, protagonizada pela célebre 
Sarah Bernhardt (“Amargo Despertar”, 
Ed. O Clarim). O próprio Leon Hipollite 
Denizard Rivail foi coautor do vaudeville 
“Uma Paixão de Salão” (Ed. Lachâtre). 
Arthur Connan Doyle escreveu o primeiro 
romance espírita e Leon Denis fez 
poesia em “O Grande Enigma”. Todos 
semeavam para o futuro.
No Brasil, Eurípedes Barsanulfo foi ator 
e encenador; Jésus Gonçalves poeta; 
Anália Franco musicista, dramaturga e 
encenadora; Batuíra ator, diretor e dono 
de teatro; Maria e Miguel Máximo, o 
famoso Duo Max; Leopoldo Machado foi 
autor, ator e encenador; Ramiro Gama 
também autor e diretor; o Dr. Bezerra 
de Menezes escrevia romances. Até os 

belas vibrações, preenchendo assim o 
ambiente com essas energias.
Equipe*
Jesus nos ensinou: “Não julgueis”. 
Não te detenhas demasiadamente na 
preocupação do julgamento dos outros. 
Ao final desta e de todas as vidas, o 
verdadeiro julgamento de valor e peso 
será o teu, sobre tua própria obra.

anos 50 os centros tinham auditório com 
palco e camarins, onde eram frequentes 
os espetáculos teatrais e as tertúlias 
lítero-musicais. Em Franca/SP, o Teatro 
Judas Iscariotes mantém programação 
continuada desde 1956.
Nos anos 60/70 essas apresentações 
foram descontinuadas, ressurgindo 
nos anos 80 com encontros e festivais 
em Franca, Rio de Janeiro e São Paulo, 
alastrando-se pelo país. Dessa retomada 
até os dias de hoje verificou-se acentuado 
crescimento quantitativo e qualitativo. O 
Conselho Federativo Nacional da FEB 
reconheceu a importância da Arte no 
movimento espírita, a USE reativou o 

Edificastes teu lar nos preceitos do 
amor da vida eterna?Construístes ao 
redor uma comunidade de amigos e 
bons espíritos, que te apoiam, te falam 
a verdade e sustentam tuas quedas 
com desvelados cuidados?Cultivastes 
em teus relacionamentos a prática 
da caridade, da humildade e da 
compreensão? 
O julgamento do caminho em que te 
encontras e do legado que deixarás 
nesta vida cabe a ti e somente a ti. 
Até o mais cruel dos homens será por 
ele mesmo julgado, perante a Luz da 
Verdade que a todos se apresenta, mais 
cedo ou mais tarde.
Não te prolongues nos pensamentos 
e angústias, se tens a certeza de 
estar pisando na direção certa. Deus 
ampara, sempre.

Um amigo

Departamento de Artes e a ABRARTE 
– Associação dos Artistas Espíritas está 
organizada nacionalmente. No Nordeste 
realizam-se o “Campo do Brito Espírita” 
e a “Mostra de Teatro Transcendental”; 
em Brasília a “Mostra de Cinema 
Transcendental”; o circuito comercial 
exibe filmes com grandes bilheterias 
e distribuição internacional inspirados 
em obras espíritas; espetáculos teatrais 
excursionam pelo país e duram anos em 
cartaz; cantores/compositores e grupos 
musicais fazem sucesso, como Alma 
Sonora, Gan e Toque na Alma; produção 
audiovisual em Santa Catarina, Goiás, 
Minas, São Paulo e Brasília, as TVs FEB, 
Mundo Maior, Canal DuBem; a Versátil 
Vídeo Spirite lança filmes direcionados 
aos espíritas e simpatizantes; na 
TV aberta a temática espírita inspira 
reportagens e telenovelas.

Diante dessas evidências, é fácil perceber 
que as palavras de Allan Kardec em 
“Obras Póstumas”, preconizando 
o surgimento de uma “arte espírita” 
inspirada na temática e nas ideias 
espíritas, torna-se realidade.

PALESTrAS E PASSES
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
07 Nov Aceitação da Morte
14 Nov emenda de feriado - FECHADO
21 Nov Crises Atuais do Mundo
28 Nov O Centro Espírita
05 Dez Amar ao Próximo
12 Dez Considerações sobre o Natal
19 Dez FECHADO
26 Dez FECHADO

QUARtAS-FEIRAS - 12 h
02 Nov Feriado - FECHADO
09 Nov A Prática do Perdão

16 Nov A Colaboração dos Espíritos  
em Nossas Vidas

23 Nov Riqueza ou Pobreza
30 Nov Filantropia 
07 Dez Amar ao Próximo
14 Dez Considerações sobre o Natal
21 Dez FECHADO

QUINtAS-FEIRAS - 20 h
03 Nov Crises Atuais do Mundo
10 Nov O Valor da Prece
17 Nov Deixai vir a Mim os Pequeninos
24 Nov Aceitação da Morte
01 Dez O Centro Espírita
08 Dez Amar ao Próximo
15 Dez Considerações sobre o Natal
22 Dez FECHADO
29 Dez FECHADO

SábADo - 10 h
05 Nov Reencarnação e os Laços de Família 
12 Nov emenda de feriado - FECHADO
19 Nov A Prática do Perdão

26 Nov Interação e Encadeamento  
das Leis Morais 

03 Dez Alegria de Viver 
10 Dez Amar ao Próximo
17 Dez Considerações sobre o Natal
24 Dez FECHADO
31 Dez FECHADO

ATENDIMENTo FrATErNo
DIA horA oBJETIVo / TEMA

2a. e 
5a.feira 19:30

O Atendimento Fraterno 
presta-se a receber todos 
que buscam na Doutrina 
Espírita o abrigo para as 
suas questões existenciais.4a.feira 12:00

CurSoS
ÁREA DOUTRINÁRIA

2ª feira 20:00 Básico do  Evangelho

4a.feira
15 e 20:00 Básico de Espiritismo
15 e 20:00 Educação Mediúnica I  e II

5a.feira

15:00 Básico do  Evangelho 
20:00 Atendimento Fraterno
20:00 Básico de Espiritismo
20:00 Educação Mediúnica I

Sáb. 10:00 Educ. Espírita para Infância

7

ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
18:45 Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)
18:00 Inglês conversação

3a.feira 19:30 Espanhol (Básico I e II)
4a.feira 20:00 Informática básica
5a.feira 19:45 Informática - Internet

3a, 4ª, 5ª 14:30 Alfabetização para adultos - 
Oficina de leitura e escrita

Sáb. 10:00 Informática básica

ÁREA FILANTRóPICA

3a. e 
5a.feira 14:30

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê

4a.feira 15:00 Curso para Gestantes



APoIo

Fluidoterapia
No ano de 1986 uma nova atividade 
foi iniciada no IEE – Instituto Espírita 
de Educação – por uma antiga 
trabalhadora, Sra. Neide Apolo Oliva. 
Era a Fluidoterapia que chegava à 
casa acontecendo naquele tempo 
às 3as feiras no período da noite, e 
onde ainda hoje alguns trabalhadores 
daquela época permanecem.

Mas, o que seria a Fluidoterapia?

Um tratamento através de fluidos, no 
sentido de contribuir para o equilíbrio 
pessoal. Possibilita primeiramente 
uma modificação fluídica, como 
também esclarecimento e 
mobilização da vontade. Proporciona 
a quem o recebe, o alívio para 
estados de tensão, angústia, dor 
física e moral. Melhorando o campo 
de atuação para os tratamentos 
clínicos, psicológicos e espirituais. 

Os benefícios da Fluidoterapia 
alcançam frequentemente, entidades 
espirituais que acompanham o 
paciente, pois melhora o campo 
energético à volta da pessoa. Mas 
é importante salientar que a mesma 
não substitui os tratamentos médicos 
necessários, mas complementa-
os, preparando a pessoa para o 
tratamento ou fixando seus efeitos. 
É um trabalho de cooperação entre 
o Plano Espiritual e a equipe de 
trabalhadores. 

A Fluidoterapia recebe expressivo 
número de pessoas iniciantes na 
Doutrina Espírita, interessados 
no seu conhecimento. O público 
é muito heterogêneo, quanto a 
conhecimentos da Doutrina Espírita, 

posição religiosa (muitos são de 
outras religiões), grau e tipo de 
necessidade.

O trabalho da Fluidoterapia é 
composto por quatro pontos de 
atenção aos que chegam ao IEE. 
A recepção é o primeiro e muito 
importante item nessa tarefa, pois 
revela o acolhimento com que são 
recebidos os que chegam para 
assistir ao trabalho. Os cuidados 
com a circulação do público, 
atendendo às suas necessidades 
especiais ou não, idosos com 
dificuldades de locomoção e mesmo 
distribuição pelo espaço do auditório 
é o segundo ponto importante para 
ajudar na harmonia do ambiente. 

A palestra que acontece na 
Fluidoterapia é o terceiro ponto e 
tem como objetivo a transmissão 
de conhecimentos básicos da 
Doutrina Espírita e da mensagem do 

Evangelho de Jesus que consola e 
esclarece. São exposições sobre 
temas previamente  programados 
com duração de 30 minutos. E por 
fim a aplicação dos passes que 
é uma transmissão de energias 
físicas e espirituais através dos 
médiuns passistas.

A água fluidificada oferecida 
após o passe é preparada pelos 
Benfeitores Espirituais, e serve 
como complemento da ação dos 
passes aplicados.

O Atendimento Fraterno acontece 
nos horários da Fluidoterapia (com 
exceção dos sábados) e atende 
a todos que buscam amparo e 
esclarecimentos. Os trabalhadores 
de todos os setores da Fluidoterapia 
já completaram os cursos 
doutrinários oferecidos pelo IEE.

Quando alguém chega à 
Fluidoterapia, é recomendado 
que atente ao horário de início, 
procurando se possível desligar-
se das preocupações exteriores e 
permanecer em silêncio, entrando 
em sintonia e harmonia com o 
ambiente já tão bem preparado 
pelos Benfeitores Espirituais. 
Desde que se adentra a uma casa 
espírita o tratamento espiritual já 
tem o seu início. 

Durante a palestra, prestar atenção à 
transmissão da mesma usufruindo dos 
conhecimentos e consolo ofertado. Ao 
esperar pelo passe guardar silêncio e 
estar em oração preparando-se 
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com a elevação dos pensamentos. 
No momento de receber o passe e 
seus benefícios, manter uma postura 
adequada, oração e pensamentos 
que promovam bem-estar. Todos os 
benefícios  serão tão proporcionais 
quanto a atitude receptiva que 
forem mantidas no momento do 
recebimento do passe.

Após a Fluidoterapia  deve-se 
procurar ter pensamentos positivos, 
cultivar a paciência, a generosidade 
e habituar-se a fazer o Evangelho no 
Lar. A transformação e renovação 
com entendimento é gradual e deve 
sempre ser um objetivo que se busca 
com persistência e perseverança. 

Embora a Fluidoterapia tenha, como 
diz o nome, o objetivo de tratamento, 
é uma reunião aberta a todos os 
frequentadores que desejem dela 
participar. Todos são sempre bem-
vindos.

DIAS E HORÁRIOS DA 
FLUIDOTERAPIA:

2as feiras – das 20.00 às 21.00h

4as feiras – das 12.00 às 13.00h

5as feiras – das 20.00 às 21.00h

Sábados    - das 10.00 às 11.00h

Como Jesus nos ensinou em seu 
Evangelho de amor... “Pedi e vos 
será dado; buscai e achareis; batei 
e vos será aberto, pois todo o que 
pede recebe; o que busca acha e ao 
que bate se lhe abrirá. (Jesus – Mt – 
VII: 7-8)

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


