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O Resgate da Simplicidade  
 A Pureza de coração 

LEIA TAMBÉM

Beneméritos da humanidade
Conheça um pouco mais de 
Manoel Philomeno de Miranda, 
atuante na área da desobsessão 
quando em vida, e que teria 
prosseguido nesses estudos, após 
a morte física. Página 3  

Infância e Juventude
Cultivando a simplicidade como 
uma ferramenta poderosa, que nos 
auxilia na transmissão de valores 
complexos a respeito de Deus, 
do homem e da vida, plantando  
a semente da humildade.  Pagina 3.

Matéria Especial
As redes sociais nos trazem uma 
inédita ferramenta de comunicação 
em massa e ao interagirmos com 
pureza, sinceridade e franqueza, 
outros se sentirão inspirados a ter 
este comportamento. Página 5. 

Crônica Espírita
Agradável crônica, nos levando  
a avaliar com carinho essa maravil-
hosa oportunidade chamada Vida, 
aumentando nossa percepção  
as coisas realmente significativas. 
Página 6.   

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

Leia na página 4

Imagem Google

Nunca tivemos tantas opções e oportunidades de escolha, mas e a felicidade?  
Será que quando nos defrontamos com possibilidades em excesso, ao invés de 

alcançarmos a satisfação, temos como resultado o aumento do sentimento de angústia?  
Precisamos compreender melhor o que nos faz bem. 

Psicologia e Espiritismo
Vivemos na época dos excessos 
de informação, de trabalho  
e neste ritmo alucinante, é muito 
fácil nos distanciarmos do que 
realmente vale a pena, ficando 
esquecido valores que deveriam 
nortear nossas vidas. Página 5.

     Assunto em Família
É prodigioso e espetacular o 
avanço da humanidade em ma-
téria de comunicação eletrônica, 
mas o ser humano é um animal 
social e necessita de convívio, 
de relações humanas profundas.  
Página 6. 

     Matéria Doutrinária
Sermão da montanha - “Bem 
aventurados os Puros de 
Coração, porque eles verão 
a Deus”. A verdadeira pureza 
não está apenas nos atos, mas 
também nos Pensamentos. 
Página 8.

Seminário dia 11 de outubro: Qualidade na Prática Mediúnica, com o Grupo Manoel Philomeno Miranda



Em 1864, Allan Kardec escrevia em Paris sua terceira obra espírita L’Evangile 
Selon Le Spiritisme, contenant l’explicaion des maximes morales du Christ, 
editado como O Evangelho Segundo o Espiritismo, no Brasil.

Este ano começamos as comemorações dos 150 anos do Evangelho. A USE-
SP, organizará as diversas atividades ao longo do ano. Já tivemos a palestra de 
Divaldo Franco abrindo as comemorações. Em 21 de setembro, de forma inédita, 
teremos eventos simultâneos espalhados por 150 cidades. Serão palestras, 
preces, seminários e até uma festa com bolo de 150 metros, em Franca.

Já estão abertas as inscrições para o 16º Congresso Espírita da USE-SP, em 
Santos, entre 18 a 21 de abril de 2015. O tema central do congresso é “Para onde 
caminha a humanidade – Amor, Educação e Ética”. Será um feriado prolongado 
e poderemos aproveitar tanto os conteúdos e as oficinas, quanto as belas praias 
da cidade. Serão três módulos: Educação para a nova era; Ética como ciência da 
moral e Amor a plenitude da vida. Já estão confirmadas as presenças de Alberto 
Almeida, César Perri, Sandra Borba, Marlene Nobre, Anete Guimarães, Richard 
Simonetti, Andre Luiz Peixinho, entre outros. 

As inscrições podem ser feitas pelo site www.usesp.org.br por R$ 120,00 
trocados integralmente por livros durante o congresso. Não percam. 

Por que escrever sobre simplicidade? Nas Telas do Infinito  
Nossas vidas pouco têm de simplicidade. Existe toda uma complexidade 
nas nossas necessidades, nas mais diversas possibilidades que nos são 
ofertadas a todos os instantes pelos meios de comunicação, inclusive 
a internet. Como não sermos influenciados ao consumismo, tão fácil  
e prazeroso, a um “click” de distância? E as redes sociais com os seus 
muitos entretenimentos?

Sim, os motivos são muitos para falarmos de simplicidade e, por isso, 
estamos mostrando nesta edição o exemplo tão construtivo de Manuel 
Philomeno, que fez um esclarecedor trabalho na compreensão dos complexos 
relacionamentos em torno da mediunidade, da obsessão e da desobsessão.

Através de exemplos podemos compreender melhor os motivos de 
tornarmos nossa vida complicada e o porque desse apego primitivo aos 
bens materiais. A busca da pureza de coração faz-se obrigatória para nos 
aproximar de Deus, conforme Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha.

Esses exemplos que constroem os valores que temos para nós mesmos 
como norteadores de nossos caminhos, não podem ficar esquecidos 
nesse turbilhão de informações diárias que nos chegam. Os “remédios” 
que estamos nos administrando no combate da ansiedade, do mais  
e mais querer, não chega a ser um contra senso ao deixarmo-nos dominar 
por essas tendências? Sim precisamos “redosar” essa busca, mais um 
significativo motivo para esta edição. 

Nós, seres humanos, estamos nos deixando levar por relações mais 
superficiais, que apenas amenizam a necessidade da presença física, 
necessitamos desse convívio, que por vezes aproximam os distantes  
e afastam os que estão próximos. 

Veja também um exemplo prático dessa importante vivência  
da simplicidade nos caminhos moldados pela Equipe da Infância  
e Juventude, ao encaminhar nossa crianças numa relação que auxilia no 
entendimento das leis que nosso Mestre querido nos ofertou. 

Boa leitura a todos.
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Memórias de um Suicida 

Esta obra, psicografada por Yvonne Pereira é composta 
duas histórias independentes:  a primeira ditada pelo 
espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que narra ”Uma 
história triste”, ocorrida  no Rio de Janeiro do século 
XIX, relata a história de Palmira, que repara seus erros 
com abnegação. Na segunda, o espírito Camilo Castelo 
Branco conta “O tesouro do Castelo”, que acontece 
em Portugal no ano de 1640, mostrando que o valor  
do amor está em todas as coisas e é o único caminho 
para a evolução. Em ambos, trata da justa lei de ação  
e reação e da esclarecedora  mensagem da doutrina dos  
espíritos. São histórias simples, sem dramas terríveis,  
mas muito envolventes.

Camilo Castelo Branco, sob a orientação do espírito Léon 
Denis, descreve a sua difícil experiência no plano espiritual 
após suicídio cometido em 1891, ao se sentir acometido 
pela cegueira. O livro se desdobra em três partes: a primeira 
causa impacto pela descrição de cenas dramáticas; 
na segunda relata a recuperação, é quando recebe 
ensinamentos de entidades mais elevadas e aprende com 
a experiência de outros que haviam adotado a mesma linha 
de conduta. Na terceira, já está em um estágio preparatório 
para mais uma reencarnação de resgate e recuperação. A mensagem é um alerta 
contra o suicídio, para quem pensa que a vida termina no túmulo. Busca ajudar 
aqueles que pensam em atentar contra a própria vida, comprometendo a evolução 
espiritual que todos buscamos.  A obra esclarece e consola à medida que mostra a 
grandeza da misericórdia de Deus que é bondade, amor e sabedoria e que sempre 
oportuniza a todas as criaturas um caminho de retorno e de reparação.

Promoções da Livraria IEE:

Em Setembro - Romances de Ivonne Pereira estarão com 20% de desconto.  
Em Outubro - Obras da Codificação estarão com 30% de desconto.

MOVIMENTO ESPíRITA

Anuncie seu negócio  
ou produto conosco 

Patrocinando esse jornal, você também 
estará contribuindo para a divulgação 

da doutrina espírita. Temos uma tiragem 
de 1.800 exemplares que atingem um 

público de aproximadamente 5.000 leitores 
Contatos em nossa recepção  

ou através do email: 
regina.fagnoli@terra.com.br

Irene Wenzel  
Gaviolle

Psicóloga - Psicanalista 
CRP 06/65450

Rua Marcelina, 662 - Vila Romana Cep:05044-010  
São Paulo - SP 11 99272.4481

• Atendimento a adultos e adolescentes     
• Terapia de casal  
• Acompanhamento a pacientes com câncer  
• Depressão – Fobias



INFÂNCIA E JuVENTuDE

Cristiany Dalazuana e Gabriela Motta pela equipe de Evangelização do IEE
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Manoel Philomeno de Miranda 

Cultivando a Simplicidade

Lúcia Andrade

3Set/Out 2014

Mas afinal quem foi Manoel Philomeno 
de Miranda?
Segundo a ortografia vigente Manuel 
Filomeno de Miranda, (Conde, 14 de 
novembro de 1876 - Salvador, 14 
de julho de 1942) foi um médico e 
espírita brasileiro. A partir da década 
de 1970, o seu nome foi adotado em 
psicografias, através da mediunidade 
de Divaldo Franco. 
Tomou conhecimento da Doutrina 
Espírita em 1914. Na mesma época, 
conheceu o conceituado espírita 
baiano José Petitinga, passando a 
frequentar a União Espírita Baiana (atual 
Federação Espírita do Estado da Bahia), 
fundada em 1915. Presidia as reuniões 
mediúnicas e os trabalhos do Grupo 
Fraternidade, e a partir de 1921passou 
a integrar a Diretoria da UEB, função 
que exerceu até desencarnar.
Em 1950 o médium Francisco Cândido 
Xavier psicografou para Divaldo Pereira 
Franco uma mensagem assinada 
pelo espírito de Manoel Philomeno, 
mas somente em 1970 é que esta 
entidade se apresentou a Divaldo como 
um trabalhador atuante na área da 
desobsessão quando em vida, e que 
teria prosseguido nesses estudos, após 

a morte física. Teve início, uma parceria 
mediúnica que trouxe a público diversas 
obras enfocando o tema “obsessão”, 
visando auxiliar o seu entendimento 
pelos Centros Espíritas no Brasil.
As obras, psicografadas pela 
mediunidade de Divaldo Franco, 
têm sido publicadas pela Federação 
Espírita Brasileira e pela Editora Leal, de 
Salvador, entre as quais se destacam 
o tema mediunidade e obsessão. 
Alguns livros mais conhecidos: - 
Nos Bastidores da Obsessão,1970; 

Grilhões Partidos,1974, e  Tramas do 
destino,1976 entre outros.
Divaldo Franco relata suas experiências 
para haver maior integração com o 
autor espiritual: “Convidado por Joanna 
de Angelis, para trazer o seu contributo 
em torno da mediunidade, da obsessão 
e desobsessão, ele ficou quase trinta 
anos realizando estudos e pesquisas 
e elaborando trabalhos que mais tarde 
iria enfeixar em livros. Ao me aparecer, 
então, pela primeira vez, disse-me 
que gostaria de escrever por meu 
intermédio”.
“Levou-me a uma reunião no Mundo 
Espiritual, onde reside, e ali, mostrou-me 
como eram realizadas as experiências 
de prolongamento da vida física através 
da transfusão de energia utilizando-se 
do perispírito”.
Na visita que Manoel Philomeno me 
permitiu fazer à Colônia em que ele se 
hospedava, levou-me a uma curiosa 
biblioteca. Mostrou-me como são 
arquivados os trabalhos gráficos que 
se fazem na Terra. Disse-me que, 
quando um escritor ou um médium, seja 
quem for, escreve algo que beneficia a 
Humanidade – no caso do escritor –  
é um profissional, mas, o que ele 

produz é edificante. Nessa biblioteca 
fica inscrito, com um tipo de letra bem 
característico, traduzindo a nobreza do 
seu conteúdo”.
Divaldo continua: “ medida que a 
mente, aqui no planeta vai elaborando, 
simultaneamente vai plasmando lá, 
nesses fichários muito sensíveis, 
que captam a onda mental e tudo 
imprimem”. 
Eis porque vale a pena, quando 
estamos desalentados e sofridos, não 
desanimarmos e continuarmos as 
nossas tarefas, o que lhes dá um valor 
muito maior.
O  P ro j e to  Manoe l  Ph i l omeno  
de Miranda foi criado no mês de 
maio de 1990, para dar apoio e 
treinamento aos integrantes da área 
mediúnica dos Centros Espíritas através  
de seminários, cursos e palestras. 
A equipe atual é composta de José 
Ferraz, Nilo Calazans e João Neves. 
Contava, também, com o companheiro 
Geraldo Azevedo, afastado das 
atividades por motivos de saúde. 

Resenha do site “Portal do espirito”. 
www.espirito.org.br

Se perguntássemos para pessoas 
diferentes o que é viver com simplicidade, 
provavelmente teríamos as mais diversas 
respostas, e certamente todas elas fariam 
sentido, uma vez que para esta palavra 
existe mais de uma conotação.
No entanto, gostaríamos de pensar no 
aspecto mais singelo da simplicidade, 
aquela que nos dá um novo olhar para a 
vida e para as pessoas. 
Jesus trouxe-nos esse novo 
olhar quando nos ensinou a viver 
com humildade. A humildade e a 
simplicidade estão intimamente 
ligadas, sendo que uma não pode existir 
sem a outra. Com estas qualidades, 
aliadas a sua imensa sabedoria e 
misericórdia, Jesus conseguiu iluminar 
o mundo e eternizar conceitos, estes 
tão fortes que nem mesmo o tempo 
ou a evolução da humanidade os 
enfraquecem, e justamente por 
isso, se consolidam como verdades, 
respaldadas pelo entendimento. 

Estamos muito longe de Jesus em 
evolução, mas é possível vivenciar esta 
simplicidade e humildade em nosso 
íntimo e no relacionamento com nossos 
irmãos. Apesar do mundo complexo e 
particular que cada indivíduo representa, 
é importante também pensarmos no 
ser humano com simplicidade, nos 
lembrando que independente de raça, 
religião, cor ou condição social, todos 
temos as mesmas necessidades básicas. 
O psicólogo Abraham Maslow dividiu 
estas necessidades em auto realização, 
auto estima, “relações” sociais, 
segurança e “demandas” fisiológicas. Ou 
seja, todos nós precisamos de desafios 
e conquistas, amar e ser amados, viver 
bem em sociedade, ter segurança, 
moradia, alimentação e saúde. Desta 
forma, entendemos que somos iguais 
como homens, iguais perante Deus 
como espíritos, aqui presentes pelo único 
objetivo de progredir espiritualmente,  
e que estarmos juntos nesse mundo  
não é mera coincidência. 

Com esta visão, se torna mais fácil 
compreender o próximo e perdoá-lo, 
praticar a caridade e assim fomentar em 
nós a humildade e a simplicidade.  
Mas se em algum momento nos parecer 
difícil, ainda assim a simplicidade 
estará por toda a parte, na alegria das 
crianças, no bem estar que a natureza 
nos proporciona, no abraço que 
nos acolhe, no sorriso, na gentileza 
despretensiosa e na companhia de 
quem amamos. Certamente você 
poderá se lembrar de momentos únicos 
em sua vida de pura simplicidade, que 
lhe trouxeram paz e alegria. 
Nós, voluntárias dedicadas ao projeto de 
Evangelização, temos a oportunidade de 
vivenciar esses momentos no trabalho 
que realizamos com as crianças. Lá a 
simplicidade é uma ferramenta poderosa, 
que nos auxilia na transmissão de valores 
complexos a respeito de Deus, do 
homem e da vida, plantando a semente 
da humildade, as quais deverão ser 

eternamente semeadas. Com o tempo, 
a alegria de servir nos envolve e vai 
promovendo, sutil e gradativamente, 
uma transformação em nosso íntimo. E 
não poderia ser diferente, afinal com as 
crianças podemos aprender a amar e 
sorrir espontaneamente, a ver o mundo 
com esperança e curiosidade e a viver 
como se a vida fosse um presente a ser 
desfrutado com alegria. 
Assim, passamos a entender quando 
Jesus diz “Deixai vir a mim os 
pequeninos” e “Bem aventurados os 
puros de coração, porque eles verão a 
Deus”, apresentando as crianças como 
símbolo de pureza e simplicidade.
Por isso, cultivemos a simplicidade, 
ela é inerente à vida e está presente na 
essência de tudo que está a nossa volta. 
Viver com simplicidade e humildade 
nos conforta e fortalece a nossa fé, 
pois passamos a entender que tudo 
acontece naturalmente e a acreditar 
que podemos ser felizes.

Imagem Google



Gláucia Savin 

Como cultivar a simplicidade, 
vivendo em um mundo cada vez 
mais com-plexo? Como ser simples, 
quando operar o controle remoto 
da TV exige de nós mais do que 
saber apertar um botão? E como 
escolher com segurança uma marca 
de azeite no supermercado ou um 
vinho para o jantar? Será que está 
acontecendo alguma coisa que eu 
deveria saber, enquanto digito este 
texto, ou enquanto você lê esta 
coluna no Jornal do IEE?

Vivemos um momento absolutamente 
marcado pela revolução nas formas 
de comunicação. Isto é maravilhoso 
porque nos abre a possibilidade de 
pesquisar conteúdos que já nos 
foram absolutamente inacessíveis. 
Meu marido costuma dizer que a 
Internet é a nova Bibl ioteca 
de Alexandria. Porém, somos 
sufocados com tanta informação e  
é quase impossível viver sem pensar 
que estamos perdendo alguma coisa.

Nunca tivemos tantas opções  
e oportunidades de escolha, mas ao 
invés de nos sentirmos mais felizes, 
acabamos sentindo mais e mais 
insegurança na hora de escolher até 
uma simples barrinha de cereais. 

O fato é que quando nos defrontamos 
com possibilidades em excesso, 
ao invés de atingirmos níveis mais 
altos de satisfação, temos como 
resultado o aumento do sentimento 
de angústia, pelo receio de termos 
feito a escolha errada. 

O psicólogo americano Bary 
Schwartz¹, estudou esse com-
portamento e percebeu que  
o excesso de opções, ao invés de nos 
trazer mais liberdade e autonomia, 
embaralha a nossa capacidade de 
julgamento e, surpreendentemente, 
acaba nos tornando infelizes. 

Ele nos explica a sua tese por meio de 
um exemplo banal que leva em conta as 

dificuldades no momento de escolher 
um frasco de azeite na prateleira do 
supermercado: com tantas marcas, 
origens, prensagens, graus de acidez  
e preços diferentes, qual é o critério  
que deve prevalecer? O que deve 
pautar a nossa escolha? E, depois da 
compra, surge a dúvida inevitável: será  
que eu não devia ter comprado o 
azeite grego? Será que não perdi 
alguma oportunidade melhor? A este 
sentimento de frustração ele deu o 
sugestivo nome de “paradoxo da 
escolha” para mostrar que as muitas 
opções não nos têm feito criaturas 
mais felizes.

Temos muitas coisas em excesso  
à nossa volta.

James Wallman, um jornalista e apre-
sentador inglês, cunhou um termo 
para expressar o excesso em que  
estamos imersos: “stuffocation”², que 
poderíamos traduzir por “sufocamento  
ou asfixia pelas coisas”. É uma imagem 
forte, mas bastante precisa. Ao invés 
de nos sentirmos enriquecidos pelas  
coisas ao nosso redor, acabamos sendo  
dominados por elas. 

Para resumir, podemos dizer que 
“mais” não é sinônimo de “melhor”.   
Em verdade, o excesso de informação  
e a complexidade nas escolhas se  
traduz em um sent imento  

negativo e, muitas vezes, 
pa-ral isante para muita gente:  
a ansiedade.

Mas, como é que podemos sair desse 
labirinto em que nos colocamos? 

Primeiro, precisamos entender 
por que tornamos a nossa vida 
tão complicada e por que nos 
apegamos desta maneira  
às referências materiais. 

Joanna de Ângelis³ nos explica que 
a necessidade de apego decorre 
do nosso primitivo instinto de 
conservação, que nos auxiliou na luta 
pela sobrevivência quando a Terra 
ainda era um mundo primitivo, onde 
precisávamos lutar contra forças 
naturais, poderosas e adversas. 

Nosso ego se acostumou a lutar pela 
autopreservação e, na atualidade, 
embora nossa sobrevivência não 
dependa mais da vitória contra 
fatores tão agressivos, ainda nos 
comportamos, perante nós mesmos 
e perante os outros como se 
estivéssemos vivendo em um mundo 
de eterna competição. 

Precisamos “ganhar sempre”, 
“superar os nossos próprios limites”, 
“vencer aos adversários” e “ganhar  
a admiração dos outros”, que  
se reflete em muitos “likes” nas redes 
sociais. Já não nos basta viver, mas 
precisamos que os outros vejam  
e admirem o que estamos comendo, 
bebendo e vivendo.  Por isto,  
mais e mais coisas. E nada será  
bom o bastante.

E, como é que saímos desta agora?
Jesus nos aponta um caminho 
que podemos recuperar por meio  
da releitura de uma das mais 
poéticas passagens do Evangelho, 
o Sermão da Montanha.

Nesta passagem, ao se referir às 
nossas necessidades materiais, 

nos disse Jesus: “Olhai os lírios do 
Campo; olhai as aves do céu”4. Você 
poderia me perguntar: Mas que lírios? 

Na verdade, Jesus não quis nos falar 
dos lírios, mas tentou nos mostrar 
que não estamos vivendo sob 
ameaça permanente. Quando nos 
disse para olhar os lírios do campo 
e os pássaros do céu, a quem o Pai 
provê o necessário, Jesus tentou nos 
prevenir contra o mal da ansiedade; 
quis o Mestre evitar que sofrêssemos 
pela antecipação dos acontecimentos 
e das necessidades. Jesus tentou nos 
mostrar que a vida era mais do que 
as posses, o alimento ou a bebida. 
Jesus nos disse, de forma clara, que 
a vida tinha muito mais valor do que 
a riqueza material. Parece que não 
entendemos direito.

As posses e a situação social 
deveriam ser, para cada um de nós, 
instrumentos para o desenvolvimento 
de nossas aptidões. O risco da 
posse, adverte Joanna de Angelis, 
não está no fato em si mesmo de os 
conquistar, mas na maneira como isto 
se dá; no custo emocional que tais 
conquistas acabam significando para 
cada um de nós.

Precisamos compreender melhor  
o que nos faz bem e buscarmos colocar 
o nosso sentimento de bem estar em 
coisas e valores que possamos cultivar 
dentro de nós mesmos e que não se 
tornem obsoletos pelo lançamento  
do novo modelo de IPhone.

Temos tudo ao nosso alcance, mas 
não podemos perder o que temos de 
mais importante: a nossa essência 
divina que nos aproxima do Pai e que 
traz o Seu Reino para dentro de cada 
um de nós.

1 -  Barry Schwartz: The paradox of choice
2 - Stuffocation: Living more with Less. 
Veja a palestra: ttps://www.youtube.com/
watch?v=0AX0OkSKeqw
3 - Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia 
Profunda
4 - Lucas 12:20-32; Mateus 6:24-33
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Serenidade: Da Ansiedade à Simplicidade 
Sueli Issa

“Mais! Mais! É o grito da Alma confusa: 
Menos que o Todo não pode satisfazer 
o Homem” - William Blake. 

Podemos iniciar nossa reflexão pensando 
na definição de Simplicidade: “aquilo que 
é natural”. O que faz parte da nossa 
natureza? O observar, o contemplar,  
o admirar, o estar só con`sigo mesmo, 
o se relacionar, a curiosidade, o buscar, 
a descoberta, o compartilhar, o sorrir,  
o chorar, o interiorizar-se, o recolher-
se, o exteriorizar-se ou pronunciar-se,  
o autoconhecimento, tudo alinhavado 
aos reais valores, isto é, às leis da vida, 
às leis Divinas. 

A ansiedade faz parte da nossa natureza? 
Sim, existe em nós uma movimentação 
constante e inevitável, construindo 
cadeias de pensamentos num fluxo 
sem interrupção que vai movimentando 
o processo de construção do psiquismo 
(desejos, aspirações, ambientes, ideias, 
pensamentos).

Esta é uma ansiedade vital, que nos coloca 
no mundo, que nos auxilia na adaptação 
a ele e na relação com ele, trazendo  
a interação, a co-criação, o progresso, o 
autoconhecimento e a própria evolução, 
pois é aqui neste planeta, que buscamos 
nossas mudanças e transformações 
pessoais e coletivas.

Mas o que está acontecendo conosco? 
O que é visto como progresso será 
que realmente o é? Não negamos que 
realmente há um progresso constante 
em todas as áreas e assuntos, mas será 
que estamos administrando bem esse 
progresso? Ou estamos nos perdendo 
em meio a tantas novidades?

Será que não estamos confundindo 
progresso com evolução? No passado, 
o número de informações dobrava-se a 
cada dois ou três séculos; hoje, dobra-se 
a cada ano. Sabemos que necessitamos 
selecionar nossos pensamentos, nossas 
escolhas, as informações que recebemos.

Será que estamos sabendo selecionar? 
Selecionar envolve escolha, e escolha  
necessita de discernimento, e discerni-
mento envolve consciência, e con-
sciência está ou deve estar pautada na  
verdade. Logicamente, estamos sempre 
ampliando nossa consciência, pois, aqui  
estamos com este objetivo. Passo-a-passo,  
dia-a-dia, as experiências pelas quais  
passamos são ótimas oportunidades 
para reflexão, para alterações de atitudes,  
mudanças de caminho. 

Paremos então um pouco, para 
percebermos o momento atual.

Estamos submetidos a uma avalanche 
de informações que nos chegam através 

da TV, escola, empresas, rádio, jornais, 
revistas, computador, internet...

Hoje, sabemos que o fenômeno RAM 
(registro automático de memória) 
arquiva tudo no córtex cerebral e sem 
autorização do EU, saturando nossa 
memória de uso contínuo.

Vivemos a época dos excessos:  
de informação, de trabalho intelectual, 
de cobrança, de uso de computador,  
de atividades, de preocupação, de 
celular, etc. Neste ritmo alucinante,  
é muito fácil nos distanciarmos do que 
realmente vale a pena, e, muitos valores 
que deveriam nortear nossa vida ficam 
esquecidos, ou de lado.

Com este tipo de atitude, estamos 
invertendo a direção do caminho a ser 
percorrido e construído.

Os pontos que mais  aparecem 
atualmente são: dificuldade em estar só 
e consigo mesmo; grande importância 
para o que os outros pensam ou acham; 
consumo desenfreado; necessidade de 
possuir ou ter; necessidade exagerada 
de títulos; ritmo acelerado (rapidez 
para tudo); excesso de competição; 
paciência zero; imediatismo; grande 
importância para a aparência; falta de 
observação da natureza e da própria 

natureza; pouquíssimo contato com 
Deus; dificuldade para relacionar-se. 

Temos muito mais tópicos, mas estes já 
bastam, não acha? Estes são matrizes 
da ansiedade que nos desequilibra e 
adoece. Pois ela não é natural. É sim 
geradora do grande vazio interior. Aonde 
ficou a SIMPLICIDADE?

Que tal a buscarmos novamente? Jesus 
é nosso grande exemplo de simplicidade.

A busca do que é natural, do que faz parte 
de nossa natureza é urgente, premente, 
para que nossa saúde espiritual, mental, 
emocional e física, possa ser preservada. 

Necessitamos de tanto consumo? De 
tantas informações? De tantas atividades? 
De tantos programas? De tantas viagens? 
De tanta aparência massificante?

Onde está Deus no nosso dia, na nossa 
vida? Deixo aqui uma pergunta feita por 
Jesus:  “Pois se nem ainda podeis fazer as 
coisas mínimas, por que estais ansiosos 
pelas outras?” Jesus (Lucas 12:26).

Que ela possa tocar nosso coração  
e que nos leve a observar a beleza da 
simplicidade embutida nas pequenas 
coisas, nos pequenos atos, nas pequenas 
experiências, nos pequenos gestos,  
no ritmo natural da vida. Que Jesus  
nos inspire sempre.

MATÉRIA ESPECIAL

André Steagall Gertsenchtein

Simplicidade: sim.pli.ci.da.de  sf (lat 
simplicitate)... 7 Falta ou abstenção de 
aparato, de pompa; naturalidade. 8 
Despretensão, desafetação, modéstia. 
9 Candura, ingenuidade, modéstia, 
pureza. 10 Falta de malícia, de intenção 
secreta ou dissimulada. 11 Franqueza, 
sinceridade. 12 Falta de astúcia, manha 
ou velhacaria... (Dicionário Michaelis, 
Editora Melhoramentos)

Segundo o Dicionário Michaelis, simpli-
cidade significa - entre outras coisas -  
modéstia, pureza, franqueza. Viver com 
simplicidade, em seu sentido mais espiri-
tualizado, significa viver com modéstia.

Viver hoje, no entanto, é diferente do 
que foi viver há algumas décadas. Uma  
das características mais marcantes da  
vida atual em sociedade é a influência da 
internet, que democratizou e universalizou 

Outra consequência, esta positiva, é que 
os gestos inspiradores também atingem 
grande número de pessoas. E é aí que 
entra a simplicidade, nos termos definidos 
no início deste artigo.

Ao agirmos (e interagirmos) com pureza, 
outros se sentirão inspirados a fazer  
o mesmo. Ao agirmos com franqueza, 
despretensão, sinceridade, também 
motivaremos estes comportamentos  
em grande número de pessoas. 

O grande objetivo da doutrina Espírita  
é favorecer nossa reforma íntima. Uma das 
formas mais eficientes de praticar nossa 
reforma íntima é ajudando aos demais.  
E as redes sociais são uma das melhores 
ferramentas de que dispomos para que 
esta nossa busca pela simplicidade -  
em seu sentido mais puro - seja testemu-
nhada e inspire muitos outros.

o acesso ao conhecimento de forma 
inédita. Criou, também, ferramentas 
de comunicação com penetração e 
abrangência nunca vistas: as redes sociais.

Hoje, organizam-se movimentos de 
todos os tipos pelas redes sociais. Velhos 
amigos de escola se encontram, grupos 

se juntam com base em afinidades 
culturais, religiosas e outras. Governos 
são derrubados. Até o trânsito vem sendo 
enfrentado com o auxílio de uma “rede 
social” diferente.

As redes sociais, por sua penetração, 
representaram uma ferramenta de 
comunicação em massa inédita, mais 
abrangente até que a TV aberta no seu 
horário nobre, por atingir a todas as 
classes sociais e de interesses, a qualquer 
hora do dia e da noite.

Uma das consequências mais imediatas 
é que quando alguém é caluniado, 
por exemplo, a calúnia se espalha 
rapidamente. Há casos mais extremos, de 
“cyber bullying”, que levaram indivíduos a 
mudarem de residência, de escola, e de 
cidade, e há até relatos de suicídio.

A simplicidade e as redes sociais

Set/Out 2014
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É prodigioso e espetacular e avanço da 
humanidade em matéria de comunicação 
eletrônica. Cada dia, mais tecnologias 
rompem distâncias geográficas, sociais 
e culturais. Através delas, se aproximam 
povos, reunindo a espécie humana, 
superando os problemas de raça, línguas 
e religiões, numa demonstração clara 
de que a humanidade caminha para 
um entendimento global, baseado em 
valores sociais e existenciais comuns.
O homem tem necessidade de 
compartilhar experiências e realizações.  
A juventude atual evidencia essa 
necessidade de interagir, ainda que a 
relação dela decorrente seja, na maioria 
das vezes, supérflua e pouco seletiva. 
Assim, é possível afirmar que internet 
aproxima seres humanos de modo 
geral, mas nem sempre as relações dela 
decorrentes resultam positivamente na 
expressão evolutiva do Ser.
Exerce relevante papel no cultivo 
de relações familiares e amizades 
geograficamente distantes, ao 
possibilitar o diálogo e relações visuais 

em tempo real, gerando alegria e 
conforto a familiares e amigos, numa 
confraria emocional e espiritual.  
Realmente, sob este ângulo a internet 
representa uma conquista evolutiva, de 
âmbito tecnológico, com fortes reflexos 
éticos, morais e afetivos.
No entanto, por outro lado, a 
internet distanciou inúmeras pessoas 
próximas, que ao invés de manterem 
uma relação presencial, enriquecedora, 
preferem uma relação instrumental, 
fria e distante, com o intuito de se 
dizerem presentes, sem de fato se 
comprometer com seus próximos.

Observamos a cada dia, que as redes 
sociais substituem as verdadeiras 
relações de amizade e de trocas 
individuais. Os encontros humanos via 
internet são sempre rápidos e superficiais, 
nunca gerando a satisfação de uma visita 
ou de um diálogo presencial, perdendo 
o ser a oportunidade da lapidação dos 
valores morais espirituais. 
As redes sociais são instrumentos que 
permitem o relacionamento com enorme 
número de pessoas e o reencontro 
com outras tantas que já haviam caído 
no esquecimento. Elas concedem ao 
homem a oportunidade de milhares 
de contatos, mas o tornam solitário, 
sem a presença da afetividade e da 
solidariedade, conquistas realizáveis 
apenas pelo contato pessoal e presencial.
Segundo Joanna de Angelis, na 
psicografia de Divaldo Pereira Franco : 
“A vida moderna, excessivamente 
tecnológica, com suas consequências 
desumanas, lentamente transforma 
o ser humano em verdadeiro robô, 
desnaturando-lhe os sentimentos, que se 

A Internet aproximou pessoas distantes e afastou pessoas próximas

CRôNICA ESPíRITA

convertem em automatismos repetitivos, 
sem que a emoções façam parte da sua 
agenda diária de realizações”.
O ser humano é um animal social e 
necessita de convívio, como apoio 
psicológico e evolutivo. Nesse sentido, 
a internet e demais meios eletrônicos 
de comunicação criam a fantasia 
do convívio, quando substituem as 
relações presenciais indispensáveis, 
gerando prejuízos evidentes. 
O homem necessita de relações 
humanas profundas e efetivas, de 
harmonização emocional e espiritual. A 
internet permite relações superficiais e 
ligeiras, não substituindo a beleza e a 
necessidade do convívio próximo.
As comunicações eletrônicas apaziguam 
a alma da ausência física imediata, mas 
a utilização apenas da tecnologia no 
convívio próximo é deletério e engendra 
fuga de relevantes compromissos 
perante à vida, ao afastar pessoas 
próximas do convívio presencial. 
Angelis, Joanna de. O despertar do Espírito. 
Psicografia: Divaldo Pereira Franco, pg. 17.
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Maria Regina Fagnoli

Pensando em como escrever esse 
texto, recebi essa semana de uma 
colega de curso um vídeo em que 
um filósofo moderno começa usando 
essa expressão: “Você sabe com 
quem está falando?”.
É bastante interessante porque no 
sentido inverso nos leva ao começo. Na 
verdade quem somos? Nós espíritas 
sabemos que fomos criados simples e 
ignorantes. Estamos num processo de 
evolução e aprendizado que não acaba 
nunca e não retrocede.
Aí você para um pouco e lembra dos 
ensinamentos de Jesus, que foram 
expostos por todos os articulistas desta 
edição de forma muito precisa. Em sua 
passagem pelo mundo, Ele pregou  
a simplicidade e a humildade. Como  
a gente se afastou dessa simplicidade! 
O fato de termos nos informado, 
aprendido e acumulado bens, fez com 
que nos tornássemos arrogantes a 
ponto inclusive de, em determinadas 

situações, nos sentirmos melhores  
do que os outros.
É muito difícil a gente conseguir 
parar e olhar o outro reconhecendo 
nele nossas próprias características  
a ponto de senti-lo como um irmão  
de jornada, que é o que ele é afinal.
Precisamos cada vez mais tentar 
trilhar o caminho inverso. Desacelerar, 
voltar, admitir que precisamos de muito 
pouco para ter uma vida mais rica, 
mais profunda, mais feliz.
De nada adianta acumular riquezas  
e tecnologia, se não conseguimos  
encontrar tempo para utilizar tudo 
isso em benefício próprio e em 
benefício de nosso semelhante. 
E voltando ao início do texto, a palestra 
do filósofo, que nos fala que o universo 
é imenso e a cada dia se descobre que 
ele aumenta e se desdobra. Somos um 
átimo em tudo isso. Pontos completa-
mente insignificantes dentro de uma 
obra grandiosa. 

Quando se pensa nisso se 
reconhece a grandeza de Deus  
e a nossa pequenez. Quer motivo maior 
para tentar tornar tudo mais simples? 

Fazer as coisas com mais vagar? Olhar 
para as pessoas? Mas olhar mesmo. 
Se preocupar com as aflições alhe-
ias, entender os destemperos, relevar  
as atitudes e ir suavizando as próprias.

Muitos dirão que é muito fácil falar, 
afinal estamos o tempo todo sendo 
testados pela vida que nos atropela. 
Sem tempo para nada, é bastante 
difícil parar para descomplicar, mas 
em dias em que se tem a sensação 
que o tempo voa e as pessoas não 
se entendem, é a única coisa coerente  
a fazer. Simplificar. A vida. O consumo. 
O uso da água. As relações. Falar 
devagar, com clareza e pouco, dando 
ao outro a oportunidade de reflexão.

Deixar o tempo passar. Sentar e olhar 
o mundo. As crianças, a natureza,  
o ser humano que é tão diverso e tão 
bonito. Vale muito a pena a tentativa. 
Fará parte da conclusão de todos, 
com certeza, a necessidade de tornar 
a vida mais simples e mais leve.

A simplicidade e o “Você sabe com quem está falando?”
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IEE – 65 ANOS DE TRABALHO

Continuando...

A equipe que geria o colégio começou 
o ano de 1989 ocupada com  
a finalização das obras necessárias para 
o funcionamento da escola e o trabalho 
de arrecadação de fundos.

Em tempos  de  i n f l ação  a l t a ,  
a preocupação com as mensalidades da 
Escola Hilário Ribeiro era exaustivamente 
discutida pela Diretoria Executiva. Não se 
conseguia solução para fechar as contas 
e é impossível se manter um colégio 
de maneira informal, sem os vínculos 
empregatícios necessários. Os salários 
continuavam a ser reajustados e as 
mensalidades continuavam congeladas.

Após alguns momentos de grande 
apreensão em relação ao futuro da 
escola, em 1995, o Presidente em 
exercício, Sr. João Antonio Sposito, 
apresentou ao Conselho Deliberativo, o 
Sr. Alexandre Costa Berbel – consultor 
educacional que teria a incumbência 
de assessorar as áreas educacional, 
pedagógica e financeira.

Foi montada uma comissão de Bolsas 
de Estudos, sendo apurados os 
dados apresentados e a constatação 
concludente sobre a inadimplência dos 
pais bolsistas e, consequentemente, a 
necessidade de mudanças na gestão.

No final de 1997, o IEE enfrentava grave 
crise financeira. A escola apresentava 
déficit expressivo já há algum tempo e 
nossas reservas estavam se esgotando. 
Havia, na ocasião, duas correntes 
de pensamento diferentes que se 
apresentaram nas eleições de dezembro 
daquele ano, uma liderada por Fátima 
Carvalho e outra por José Rodrigues 
Neto (Passarinho). Fátima defendia, 
na ocasião, ser possível reverter o 

quadro financeiro mantendo o mesmo 
modelo de funcionamento da Escola 
Hilário Ribeiro. Passarinho defendia que 
se apurasse abertamente a situação 
financeira e econômica do IEE e que se 
decidisse sobre os caminhos após esta 
apuração. Ele foi eleito Presidente para o 
triênio 1998-2000 com esta plataforma.

Ao assumir o IEE, em janeiro de 1998, 
Passarinho e André S. Gertsenchtein 
(então tesoureiro) iniciaram levantamento 
da situação do IEE e o resultado foi 
assustador: havia caixa para apenas 
um mês. Na época, a escola tinha 
em torno de vinte funcionários, entre 
professores e outros colaboradores. 
Em março, já não haveria como pagar 
a folha da escola e nem a do IEE, pois a 
escola representava movimento muitas 
vezes maior que o do IEE isoladamente. 
O déficit da escola representava, 
mensalmente, 25% do total de receitas 
do instituto. Os encargos estavam com 
seu recolhimento atrasado e não havia 
dinheiro para honrar os compromissos. 

Neste momento, dois associados, de 
forma incrivelmente generosa, fizeram 
empréstimos pessoais, que permitiram 
ao IEE estender suas atividades por 
mais quatro meses, levando-as às férias 
de julho, janela na qual a Secretaria da 
Educação permitiria o fechamento da 
escola. Não havia recursos sequer para 
o fechamento e o risco do IEE fechar as 

portas era enorme. O projeto da escola, 
mesmo sendo um sonho acalentado 
por todos já não era viável e ameaçava 
levar o instituto consigo. 

A escola estava com materiais e recursos 
ultrapassados por falta de investimento 
em tecnologia fazendo com que alguns 
alunos pagantes migrassem para outros 
colégios, o que contribuía sensivelmente 
para a diminuição da receita.

Em junho daquele ano, os recursos 
emprestados e posteriormente doados 
pelos associados se esgotaram. Surgiu 
aí a possibilidade de uma parceria com 
a USE - União das Sociedades Espíritas. 
Ela mudou parte das atividades de sua 
sede em Santana para o prédio do IEE. 
Fizeram a antecipação dos aluguéis, 
advindo daí o recurso necessário para o 
encerramento das atividades da escola.

Neste momento a colaboração da 
associada Lúcia Andrade foi fundamental, 
por liderar o esforço para que escolas 
da região acolhessem, em meio ao ano 
letivo, a totalidade dos nossos alunos, 
por valores de mensalidade equivalentes 
aos que pagavam na Hilário Ribeiro.

Assim, por questão de estrita so-
brevivência, a Escola Hilário Ribeiro  
foi fechada - para que o IEE pudesse  
sobreviver - e a Diretoria conseguiu, 
de forma improvável, reunir recur-
sos para dispensar todos os colabo- 
radores honrando com as rescisões  
e outros encargos.

Começa aí uma nova década  
de reestruturação e trabalho. Poucas 
pessoas se desdobrando em 
encargos para que o Instituto Espírita  
de Educação sobrevivesse. 

Fonte:Atas das reuniões realizadas no período. 
Depoimentos de André S. Gertsenchtein, José 
Rodrigues Passarinho e Lúcia Andrade.

JANTAR NO IEE  
DIA 27 DE SETEMBRO  
E O NOSSO NATAL

Vamos rea l izar  na casa no dia  
27 de setembro (sábado), à noite, 
uma noite de crepes. Teremos música  
ao vivo e bingo.

Compareçam!! A renda será revertida 
para os projetos sociais da casa

Dia 29 de setembro vamos fazer  
o lançamento da campanha das 
sacolinhas de natal. Sua participação, 
como sempre, é fundamental.

SEMINÁRIO  QUALIDADE   
NA PRÁTICA MEDIÚNICA
Será no dia 11 de outubro, sábado, das 
8h30 às 17horas
O grupo Manoel Philomeno Miranda , 
natural de Salvador, trará a nossa casa, 
um conteúdo que abordará a visão de 
qualidade de  Alan Kardec sobre vários 
tópicos da doutrina. O evento é aberto 
a todos que atuam na área de educação 
mediúnica e ensino da Doutrina como: 
dirigentes, trabalhadores, monitores, 
alunos e expositores.
Informações pelo telefone 11 3167.6333 
com Beth, a partir das 12h.

ACONTECEU NO IEE

Dia 09 de agosto fizemos o lançamento 
do livro O Aprendiz da Lei do Amor, 
ditado a Paulo Bastos Meira pelo espírito 
de Antoine de Quélem de Caussade. Os 
direitos autorais foram doados pelo autor 
ao IEE. 

O evento contou com a presença 
de vários convidados do autor e 
trabalhadores da casa.

Dia 30 de agosto, realizamos a 6ª. 
Edição do Bazar Solidário. Parceria do 
IEE com a Associação Lar Criança Feliz.

PALESTRAS E PASSES
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
08 Set A reencarnação como justiça divina
15 Set A luta contra o mal
22 Set Casamento e família
29 Set Os sãos não precisam de médico
06 Out Dor momento de reflexão e progresso
13 Out Idéias inatas: tendências
20 Out Saúde Integral
27 Out A Paciência

QUARtAS-FEIRAS - 12 h
10 Set Progredir e Melhorar
17 Set Educação pelo Trabalho

24 Set Ninguém pode ver o Reino de Deus 
se não nascer de novo

01Out Allan Kardec
08 Out O Cristo consolador
15 Out A Prece
22 Out Saúde Integral
29 Out Livro – Obras Póstumas

QUINtAS-FEIRAS - 20 h
11 Set Amor e Renúncia
18 Set Encarnação e reencarnação
25 Set Amar a si mesmo
02 Out Insegurança Pessoal e Fobias
09 Out Kardec e sua Obra
16 Out Dor momento de reflexão e progresso
23 Out Educação pelo trabalho
30 Out O Perdão

SábADo - 10 h
13 Set Honrai o vosso pai e a vossa mãe
20 Set Espíritos Protetores: anjos de guarda
27 Set Reforma Íntima
04 Out A fé transporta montanhas
11 Out Pensamentos e Fluidos
18 Out Parábola do Semeador
25 Out Relacionamentos Familiares

ATENDIMENTO FRATERNO
DATA HORA OBJETIVO / TEMA

2a.feira 19:30 Visa esclarecer e orientar 
a Luz da Doutrina Espírita, 
qualquer pessoa que 
procure a casa

4a.feira 13:00
5a.feira 19:30

CuRSOS
ÁREA DOUTRINÁRIA

4a.feira

15h e 20h Iniciação ao Espiritismo
15h e 20h Educação Mediúnica I  e II

20h Conhecendo e entendendo 
o Evangelho I

5a.feira 20h Iniciação ao Espiritismo 

Sáb. 10:00 Educação Espírita para 
Infância e Juventude

ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
18:50 Inglês (Básico - Intermediário 

Avançado e Conversação.)
19:30 Informática básica

3a.feira
14:30 Oficina de Leitura e Escrita
18:30 Informática básica
19:30 Espanhol

4a.feira 14:30 Oficina de Leitura e Escrita

5a.feira
14:30 Oficina de Leitura e Escrita
19:30 Introdução à Internet

Sáb. 10:00 Informática básica
ÁREA FILANTRóPICA

3a. e 
5a.feira

14:30 Oficina de artesanato
14:30 Ofic. de costura, tricô e crochê

4a.feira 15:00 Curso p/ Gestantes



APOIO

Sermão da Montanha 

Para analisarmos o que Jesus quis nos 
dizer nesse ensinamento, precisamos 
entender as palavras propriamente 
ditas. O que é “Puro”? No dicionário 
consta que puro é tudo que não tem 
mistura, é sem impureza, é virtuoso,  
é simples. E coração? É um órgão 
oco, muscular, mas no sentido figurado  
é a sede dos sentimentos, das emoções, 
do amor, da sinceridade, e aqui 
coração toma o sentido de “Espírito”, 
de onde saem nossos pensamentos  
e onde se localiza o amor, a simplicidade.

Diz-nos Santo Agostinho: “Muito 
insensatos são os que buscam a Deus 
com os olhos do corpo, sabendo que 
somente podem vê-Lo com os olhos 
do coração”.

Então, Bem Aventurados serão os 
espíritos quando se tornarem Puros 
(virtuosos) e, para isso, precisam 
primeiramente entender que o homem 
é formado de corpo e alma (ou espírito) 
e tem que desenvolver a cada dia seus 
valores espirituais.

Diz-nos São Paulo: “Reformai-
vos com a renovação do vosso 
espírito”. Reformar é tornar novo, é ir 
modificando o que era ruim pelo bom; 
substituindo o egoísmo, o orgulho pela 
simplicidade, caridade, misericórdia. 
É alicerçar o espírito na Fé, nas boas 
obras, no respeito ao próximo, no 
amor a Deus. É o testemunho diário, 
pois tudo é lento na natureza; nada se 
transforma da noite para o dia.

Por que Jesus disse-nos “Deixai 
vir a mim os pequeninos e não os 
embaraceis, porque o Reino de Deus 

é daqueles que se lhes assemelham. 
Em verdade vos digo que todo 
aquele que não receber o Reino  
de Deus como uma criança, não 
entrará nele”? “Ele não disse que  
o Reino de Deus é para as crianças 
e sim para os “que se assemelham”, 
se parecem com a criança, que  
é inocente, pura, sem malícia”.

A verdadeira pureza não está ape-
nas nos atos, mas também nos 
pensamentos. Quando pensamos 
mal do outro, já ofendemos nosso  
irmão e, consequentemente, a Deus, 
pois só agradamos e chegamos  
a Deus através do nosso próxi-
mo. Em Mateus 5, disse Jesus:  
“Não adulterarás. Eu, porém, vos digo 

que todo que olhar para 
uma mulher, cobiçan-
do-a, já no seu coração 
adulterou com ela”.

O que sai pela boca 
vem do coração e é do 
coração que saem os 
maus pensamentos, os 
homicídios, os adultérios. 
Os espíritos Puros são 
aqueles que percorreram 
todos os patamares da 
hierarquia dos espíritos, 
que têm como base os 
espíritos imperfeitos na 3ª 
classe, os espíritos Bons 
na 2ª classe até os Puros, 
na 1ª classe. 

Como disse, na Natureza 
tudo é lento e a progressão 
dos espíritos também. 
Ninguém nasce ru im  

e no outro dia é bom. Precisa haver 
um desenvolvimento da parte 
intelectual e moral do espírito. Ele (o 
espírito) precisa ir substituindo o Mal 
pelo Bem, e esse caminho é escolhido 
pelo seu livre arbítrio. 

Jesus mostrou-nos o caminho através 
de Seu exemplo quando esteve entre 
nós, e, através de Seus ensinamentos 
que estão no Evangelho. Quem busca 
esse conhecimento e começa a viver 
Seus ensinamentos, um dia se tornará 
Puro e entrará na Casa do Pai.

Os “Puros” são espíritos que têm 
superioridade intelectual e moral 
absoluta. Não estão mais sujeitos 
às vicissitudes da matéria, nem à 
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5ª BEM AVENTURANÇA:
“Bem aventurados os Puros de Coração, porque eles verão a Deus”

influência delas. São os Mensageiros 
e Ministros de Deus, cujas ordens 
executam para a manutenção da 
harmonia universal. Jesus é um deles 
e é o responsável pelo planeta Terra.

E por que Jesus disse que os Puros 
verão a Deus?

Ver Deus? Não sabemos como é Deus, 
e ninguém viu a Deus, como nos diz 
o evangelista João. Sabemos o que 
é Deus. “É a Inteligência Suprema, 
causa 1ª de todas as coisas”. 

Se Deus é uma inteligência, só podemos 
ver os frutos ou os resultados dessa 
inteligência, através de Suas Obras  
e do funcionamento de Suas Leis 
Divinas ou Naturais; da interação  
do Criador e Criatura e do progresso  
da matéria e do espírito.

Jesus, no Sermão da Montanha, 
mostrou-nos o caminho e os passos 
que o Espírito deve dar para chegar  
um dia ao Reino dos Céus; substituindo  
os valores materiais pelos espirituais.

A pureza de coração é inseparável  
da s impl ic idade e da humi l- 
dade e exclui todo pensamento  
de  egoísmo e orgulho.

É necessário viver muitas vidas 
neste e em outros mundos, como 
de Regeneração, Fel izes para  
que o Espírito ingresse no Reino dos 
Espíritos Puros.

Que a paz e a pureza reinem em 
vossos corações.

Bibliografia: Marcos 10, 13-16 - Mateus 5,  
27-28. O Evangelho Segundo o Espiritismo


