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Adoção – Filhos do Coração
Diversas são as queixas de infertilidade que chegam ao atendimento fraterno das casas
espíritas. Mesmo com tanto avanço na medicina a infertilidade persevera, e uma das
possibilidades para esses pais é a adoção. Como o espiritismo vê a questão da adoção?
Página 4

LEIA TAMBÉM

IEE em Destaque

Área Educacional do IEE - Saiba tudo
sobre a história, atualidades, cursos
e um depoimento de quem muito se
beneficiou dessa área! Página 3.

Infância e Juventude

Adolescência, Novos tempos. Uma
Adolescência compartilhada com
um grande número de informações
e atualizações acessadas rapidamente, não deixa de ser algo estimulante e importante. Mas onde
fica o Discernimento? . Página 3.

Evangelho

Uma visão sobre o capítulo IV de
O Evangelho Segundo Espiritismo
escrito por nossa palestrante Anna
Marina Cagnacci, Ninguém pode
ver o reino dos Deus se não nascer
de novo. Página 5.

Evangelho para crianças

Caça palavras para nossas crianças
aprenderem um pouco sobre o
CAP IV de O Evangelho Segundo
O Espiritismo, Ninguém pode ver
o reino dos Deus se não nascer de
novo. Página 5.

Crônica Espírita

Matéria Especial

Nossa festa Junina esse ano
foi um sucesso, um recorde de
presença! Vejam nas fotos tudo
que aconteceu, brincadeiras,
comidas e muita alegria! Página 7.

Mensagens de Amigos

No intuito de alcançar mais
corações vamos reproduzir a
cada edição uma seleção especial
de mensagens recebidas através
dos trabalhos mediúnicos da
casa. Página 7

Matéria Doutrinária

Diariamente assistimos, em todos
os meios de comunicação, um
apelo por mais amor! A intolerância
impera e falta pedagogia do amor.
Mas podemos ajudar a melhorar o
mundo em que vivemos fazendo a
nossa parte. Página 8.

Os tempos estão chegando e o planeta
Terra passa a receber novos habitantes,
buscadores de caminhos, que os conduza a um futuro melhor e alimentam
também a esperança, que pelos seus
esforços, acabem por abrir para si, as
portas de um novo orbe, pacífico e feliz.
Página 6.

Assunto em Família

Como nos desprendermos dos
bens materiais daqueles que já
se foram? Essa matéria chama a
atenção que devemos praticar a
caridade e desapegar dos bens
materiais para caminhar em nossa
evolução. Página 6.

EDITORIAL

sugestão de leitura

Em tempos de crise
O que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela nossa vida atual?
Como estamos investindo nosso tempo, nossas energias na construção do nosso
futuro? Se dirigimos esta pergunta para os jovens de hoje, a maioria irá nos dizer
que sonham em ficar ricos e famosos. Se tivéssemos perguntado aos jovens
de 30 ou 50 anos atrás, provavelmente diriam a mesma coisa. A priorização no
trabalho e na conquista de bens materiais vem ganhando cada vez mais espaço
na agenda das pessoas.
Mas será que isso realmente as tornarão mais saudáveis e felizes? E se pudéssemos
estudar a vida das pessoas, desde a sua adolescência até a sua velhice, o que
será que descobriríamos sobre a felicidade?
Há 75 anos atrás, a Havard Business School, famosa universidade americana,
iniciou uma pesquisa com jovens estudantes. Selecionou estudantes bem
formados e de famílias ricas e estudantes de bairros mais carentes de Boston de
famílias problemáticas. Durante todo esse tempo, até os dias de hoje, foram feitos
acompanhamentos periódicos sobre detalhes de saúde, de comportamento, de
suas famílias, de suas vidas.
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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 4º ao 6º.
OBREIROS DA VIDA ETERNA - Em companhia do instrutor Jerônimo, da
enfermeira Luciana e do padre Hipólito, André Luiz desce ao Planeta em missão
especial: atender, nos próximos trinta dias, a cinco dedicados colaboradores de
"Nosso Lar", prestes a desencarnar na Crosta.
NO MUNDO MAIOR - André Luiz traz informações valiosas acerca da "psiquiatria
iluminada". Acompanhando o Assistente Calderaro até as regiões fronteiriças à
Terra, entra em contato com o Instrutor Eusébio, que, superintendia prestigiosa
organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes
relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal, e a discípulos
recém-libertos do campo físico. André narra uma noite de orientação espiritual a
mais ou menos mil e duzentos encarnados, libertos do corpo denso pelo sono.

- Conexões sociais são muito boas para nós. As pessoas mais conectadas com
a família, amigos e a comunidade, se tornaram mais saudáveis, felizes e viveram mais.

NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE - André Luiz retrata a mediunidade,
compreendendo a importância, cada vez maior, do intercâmbio espiritual entre
as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente
percebe o homem a existência da morte como cessação da vida. E agora,
reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos,
provisoriamente aglutinados para fins educativos. “Compreende que o túmulo é
a porta à renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que seu
estágio no Planeta é uma viagem com destino às estações do progresso Maior.”

- A qualidade de seus relacionamentos mais próximos é o que realmente importa.
Bons relacionamentos ajudaram na proteção contra doença, tornando corpos
mais saudáveis.

AGENDA ESPÍRITA

A principal lição tirada deste estudo não foi sobre riqueza, fama ou trabalho
e sim que Bons Relacionamentos nos mantem saudáveis e felizes. Aprenderam
três importantes lições no estudo:

- Relacionamentos que permitem que as pessoas possam contar umas com as
outras protegem além do corpo a mente. Nos momentos difíceis elas se apoiam
e superam.
Assim, provaram que o amor puro e simples trocado com aqueles que nos estão
próximos é tudo aquilo que deveríamos focar, dedicar nosso tempo e nossa
energia. E você, porque não buscar o que seus relacionamentos podem lhe dar?
Construa-os, intensifique-os com atitudes simples, que não custam nada ou
quase nada além de seu tempo. Faça algo junto, uma caminhada, uma conversa,
um pouco mais de atenção. Ligue para aqueles que estão distantes, perdoe, peça
perdão. Nossa família, nossos amigos, nossa comunidade, o amor, eis ai a receita
da nossa felicidade atual e futura.

Mauricio Romão - Presidente da Diretoria Executiva
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APOIO

PALESTRAS ESPECIAIS às TERÇAS- FEIRAS
Amigos leitores, o IEE esta proporcionando um novo trabalho de palestras às
terças feiras, uma vez por mês. O intuito é de aprofundar mais sobre assuntos
importantes do cotidiano com autores palestrantes estudiosos sobre assuntos
como Drogas, Amor, Morte, Evangelho e muito mais. Para os amigos presentes,
haverá espaço para perguntas e sessão de autógrafos. Esperamos que todos
possam aproveitar mais essa oportunidade de conhecer e aprender mais sobre
esses assuntos, sempre à luz da doutrina espírita.
PALESTRANTE VERA CRISTINA MARQUES DE OLIVEIRA MILLLANO
No dia 06/09/2016, terça feira às 20 hrs, teremos a palestra com Vera Cristina
Marques de Oliveira Milllano sobre o Evangelho no lar. Vera é hoje diretora da
área espiritual da FEESP e escreveu o Livro Evangelho No Lar- Nosso Encontro
com a Paz. Em seu livro destaca que com o evangelho no lar, encontramos as
orientações corretas que educam o ser e unem a família. Esta é a proposta para o
crescimento espiritual, transformando a família material em família espiritual.
PALESTRANTE ALEXANDRE CALDINI NETO
No dia 04/10/2016, terça feira às 20 h, teremos a palestra com Alexandre Caldini sobre
A morte na visão do espiritismo, uma palestra para compreender o que acontece no
momento de morremos e depois. Alexandre é escritor e seu segundo livro é A morte
na visão do Espiritismo. Nele o autor explica para Maria, uma adolescente de 15 anos
cuja mãe falecera como o espiritismo compreende e explica a morte.

IEE EM DESTAQUE
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Maria Inez Araújo - Diretora da Área Educacional

Área Educacional do IEE

Oferecemos também o Curso de
Alfabetização, hoje chamado de Oficina
de Leitura e Escrita, para pessoas muitas
vezes alfabetizadas, mas que por motivos
diversos necessitam exercitar a leitura, a
interpretação de um texto e a escrita.

Caros leitores, nesta edição começaremos
uma série de artigos cuja finalidade é
apresentar as áreas de atuação do IEE. O
conhecimento das atividades esclarece e
leva a uma aproximação maior dos vários
trabalhos voluntários que desenvolvemos,
dos vários cursos doutrinários ou de
capacitação que oferecemos.
De acordo com o nosso Estatuto definido
em 1949 e recentemente atualizado, “o IEE
tem por finalidades principais atividades
doutrinárias, educacionais e filantrópicas
à luz do Espiritismo codificado por Allan
Kardec”. Para se atingir esses objetivos,
cada área possui pilares que devem
ser seguidos e estão descritos no
Estatuto do IEE e normatizados pelos
Regimentos Internos.
Iniciaremos pela Área Educacional, cuja
principal atividade atualmente é composta
pelos cursos oferecidos gratuitamente
por professores voluntários e por manter
a Biblioteca do IEE em funcionamento.
Os cursos de nossa grade são de
capacitação social e profissional

oferecidos
a
qualquer
pessoa
que demonstre interesse. Todos
os colaboradores desta área são
profissionais voluntários que dedicam de
uma a uma hora e meia de seu tempo
por semana e não recebem qualquer
tipo de pagamento pela prestação do
serviço. Toda pessoa que tenha um saber
específico que possa ser compartilhado,
pode ser voluntário e ministrar um curso,
bastando apresentar um projeto à Área
Educacional que será analisado pela
diretoria executiva do IEE e se aprovado
poderá fazer parte da grade de cursos
oferecidos. Hoje contamos com Curso
de Inglês, Curso de Espanhol e Curso de
Informática Básica e Internet.

Além dos cursos, a Área Educacional
é responsável por organizar e manter
o funcionamento em condições
adequadas da Biblioteca do IEE. O
acervo é composto de obras de
divulgação da doutrina espírita bem
como obras de cultura geral, o que
possibilita aos frequentadores consultar
qualquer assunto de seu interesse.
Todo frequentador do IEE pode utilizar
a biblioteca, podendo consultar livros
no próprio local ou retirá-los por
empréstimo. A Biblioteca recebe o
nome de um colaborador importante na
história da casa “Eugênio Doin Vieira” e
recentemente foi ampliada para melhor
acondicionar os livros como também
para receber novas doações. Agora, no
terceiro andar, encontra-se o Espaço
de Leitura Vera Mallet, também uma

homenagem a colaboradora antiga da
casa, cuja biblioteca particular foi doada
ao IEE. Foi criado um espaço para leitura
e consultas também.
Para ilustrar a importância de se abrir
novos horizontes seja através de
cursos ou de leituras que ampliam o
conhecimento, apresentamos a Sra.
Vilma Pellicciott que é presença ilustre
em nossa casa e que veio do Centro
Espírita Itaim onde era responsável pelas
doações a moradores da extinta favela
Funchal. Este Centro foi o que se fundiu
com o Instituto Espírita de Educação
em 1973. Seus dois filhos estudaram
na Escola Hilário Ribeiro quando ainda
o IEE mantinha esta escola. Retornou
depois de um tempo ao IEE já na sede
atual, e participou de nossos cursos
de informática básica e internet. Hoje
é muito grata aos professores e ao IEE
por ter proporcionado a ela descobrir o
mundo através da internet.
“Quem ensina aprende ao ensinar e
quem aprende ensina ao aprender”
Paulo Freire

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Suely Issa - psicóloga

Adolescência não é meramente um
tempo de transição, de passagem. É
realmente uma etapa importante como
todas as outras do Caminhar Humano.
Cada etapa que vivemos é a base para
acessarmos o estágio seguinte. E quanto
mais pudermos viver cada uma delas
levando em consideração os aspectos
corporal, mental, emocional e espiritual,
mais significativos serão nossos avanços
e aprendizados relacionados à nossa
Consciência e Realizações. Estamos
vivendo tempos acelerados, tudo é
acompanhando em tempo real. Somos
bombardeados por notícias de todas
as espécies, das dramáticas e trágicas
às sublimes e inspiradoras. Exigindo um
discernimento, seleção e escolhas, que
mereceriam e merecem um momento
de tranquilidade para que a lucidez seja
acessada e indicasse o rumo adequado.
A exaltação da autoestima e a
ideologia do individualismo, duas das

Adolescência, novos tempos

características das últimas décadas,
levaram a algumas distorções no
comportamento humano. Isto somado
às
propagandas/publicidades
de
objetos de consumo, associados
à reconhecimento social, beleza,
sensualidade, confiança, sentimento de
pertencer a um grupo, levam juntamente
com mudanças também ocorridas na
estrutura familiar e valores morais, a um
grande vazio interior, que o Adolescente
encontra dificuldade para elaborar.

Não se questiona aqui o Progresso, mas o
Discernimento para o uso do Progresso.
Uma Adolescência compartilhada com
um grande número de informações e
atualizações acessadas rapidamente,
não deixa de ser algo estimulante e
importante. Neste ponto da ´´Tirania
da Vaidade``, podemos perceber que a
satisfação dada ao grupo, muitas vezes
não traz em si, a vontade do compartilhar,
mas sim a busca de ser admirado e
invejado pelo outro. A competição se

instala entre os jovens. O desfile de
bens e produtos como se fossem eles
próprios, é vivido dia-a-dia.
O jovem está sendo reduzido a
características externas que são
passageiras. A noção da interiorização,
do ´´ser colo de si mesmo``, não está
devidamente sendo cuidada.
´´Ter que compartilhar`` cada passo dado,
cada aquisição feita, cada refeição
digerida, cada ato que se escolhe,
demonstra a tirania interna instalada.
Milhões de necessidades afloram nesta
forma de viver o mundo e com isso a
solidão em massa.
Não há outro caminho para uma
Adolescência mais bem vivida, do que um
Caminho onde a Reflexão esteja presente. E
nesta reflexão com certeza contamos com
os questionamentos (tão característicos
desta etapa), com os acertos e desacertos,
com conquistas e perdas, com turbilhões

de emoções eclodindo. Os Valores Morais
e Espirituais oferecem base sólida para
tais reflexões. Norteiam os passos, as
experiências, as escolhas.
Sabemos que espiritualmente trazemos,
quando da reencarnação nossa bagagem
pessoal com as conquistas anteriores,
assim como, nossas dificuldades a
serem revividas e superadas. Portanto
Pais presentes, amorosos e firmes são
importantes sempre, mas nesta etapa do
Caminho podem ser verdadeiras Âncoras
de Sustentação, Marcos Significativos.
Estarmos atentos a nossa ligação com
Deus, em tempos de tantas ebulições,
é mais do que nunca necessário e
confortador. Sigamos juntos, Pais e
Filhos, na experiência Viva do Reencontro
e das Superações, descortinando
aprendizados profundos e reveladores
do Sentido da Vida. Sigamos juntos na
construção do SER, onde o TER é só um
acréscimo decorrente.

Jornal IEE

MATÉRIA DE CAPA
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Maria Luiza Zilio Ferreira, psicóloga.

Adoção – Filhos do Coração
enquanto espírito imortal possa
renovar suas tendências, hábitos
e aprender a ser melhor e que
os pais cresçam espiritualmente
com o enfrentamento do desafio
que a adoção encerra.

As mulheres de hoje em dia têm
optado por ter seus filhos mais
tarde. Com isso, o número de
filhos por família tem diminuído
e
muitas
acabam
tendo
dificuldades para engravidar. Em
compensação, muitas são as
crianças abandonadas em Abrigos
que esperam uma oportunidade
para serem adotadas.

Nesse sentido, fica claro que no
planejamento
reencarnatório,
a adoção é uma proposta coerente,
viável e que deve ser analisada
com maturidade.

Diversas são as queixas de
infertilidade que chegam ao
atendimento
frater no
das
casas espíritas. Mesmo com
tanto avanço na medicina a
infertilidade persevera e uma das
possibilidades para esses pais é a
adoção. Como o espiritismo vê a
questão da adoção?
Para falar sobre a visão espírita da
maternidade adotiva, resgatamos
uma matéria de novembro de
2006 publicada na Folha Espírita.
A história do pediatra e homeopata
Marco Antônio Pereira dos Santos
é um exemplo para aqueles que
buscam ser pais adotivos. Na
sua família tem muitos filhos de
“maternidade adotiva”, pois, ele é
pai de dois filhos biológicos e sete
adotados, seus pais adotaram
quatro e seus irmãos adotaram
outros sete. O Dr Marco é
membro do Projeto Acalanto, um
grupo de pessoas que, propõe
voluntariamente a desenvolver
um trabalho de esclarecimento,
estímulo e encaminhamento à
adoção, em São Paulo (SP).
Na entrevista, Dr Marco
Antonio expõe que, a adoção
é uma maternidade especial,
pois, “apesar de não ser uma
maternidade biológica, gestada no
útero, o é no coração, na mente.
As pessoas que se envolvem, tanto
o pai quanto a mãe e a família,
têm de ter uma vontade forte e
compromisso com esse ideal,
porque as dificuldades jurídicas,
familiares, sociais e psicológicas
devem ser levadas em conta e
são importantes. A maternidade
biológica pode ser um acidente,
pode não ter sido desejada,
e a vontade de Deus pode se
expressar
independentemente

Os amigos espirituais trabalham
muito para que os reencontros sejam bem sucedidos. A
adoção nesses casos é considerada planejada.

da nossa. Então, através da
fertilidade natural da mãe, o plano
espiritual pode programar aquela
reencarnação mesmo que não
seja de forma consciente da mãe
naquele momento. O momento
em que a mãe sabe que está
abrigando um novo ser é de
reflexão, de compromisso com a
vida, e a partir daí se estabelece
a maternidade biológica. No caso
da maternidade adotiva, é uma
gestação diferente, em que não
há alteração do corpo da mulher,
mas, sim, toda uma preparação,
que pode ser feita, inclusive, por
grupos de adoção como o nosso,
Projeto Acalanto, onde as pessoas
vão frequentar ouvir palestras e se
preparar para as dificuldades que
podem surgir, já que a maternidade
e a paternidade adotivas são
diferentes da biológica.”.
Ele conclui na entrevista que “É
uma experiência importante na
vida do espírito, vai lhe trazer muito
amadurecimento, oportunidade
de exercitar a maternidade,
além dos laços biológicos. Nós
precisamos amar a todos, sentir
que Deus é nosso pai e todos
nós somos irmãos. Então, a
maternidade
ou
paternidade
adotiva é um exercício de amor”.
A seguir, um texto elaborado
especialmente para nosso jornal

pelo casal Dr Marco Antonio P. dos
Santos e Maria Cristina dos Santos
para sensibilizar nossos amigos
leitores da importância desse ato
de amor!
CONSIDERAÇÕES SOBRE
ADOÇÃO NA VISÃO ESPÍRITA
O conhecimento espírita permite
um entendimento maior sobre
a temática da adoção, pois vê
a criança em estado de abandono,
como um espírito em situação de
resgate ou prova, assim como
a família, principalmente aquela
que não pode ter filhos biológicos.
Os nossos débitos do passado são
pendências que devemos quitar,
portanto as crianças privadas
do contato familiar biológico são
espíritos comprometidos com a lei
de ação e reação, assim como os
pais diante da esterilidade.
A misericórdia de Deus, sendo
infinita, permite sempre uma nova
chance de recomeçarmos, através
da reencarnação, em novas bases.
A adoção é, sem dúvida, uma
oportunidade para todos os
envolvidos, de aprendizado e de
recomposição perante a Lei de
Deus de causa e efeito.
O encontro de ambos, pais
e filhos, permite que a criança

Há, no entanto, outro tipo de adoção
que chamamos de alternativa, ou
seja, quando o espírito não tem
o resgate ou a prova do abandono,
mas os pais biológicos por
inúmeros motivos fogem das suas
responsabilidades. Esse espírito
já reencarnado precisará da ajuda
de outra família que tenha amor para
dar e possa encaminhá-lo para uma
vida digna e de aproveitamento.
Nesses casos, mesmo sem
ligações do passado, podemos ser
instrumentos do Pai, acolhendo
e orientando o filho do coração.
Baseados na máxima do Cristo,
que devemos fazer ao outro
aquilo que queríamos que fosse
feito a nós, a adoção tornase uma real e valorosa atitude
de amor ao próximo.
A experiência com 07 filhos adotivos
nos possibilitou uma visão clara da
temática “adoção” em seus vários
aspectos. O conhecimento espírita,
com certeza, foi fundamental
para que esse projeto familiar se
efetivasse com sucesso. Portanto,
depois de 26 anos da 1ª adoção,
podemos dizer que a experiência
foi muito rica e de um aprendizado
inigualável de desenvolvimento
pleno das virtudes que o ser
humano possa viver.
“Construímos a nossa felicidade
na medida em que ajudamos
a construir a felicidade do próximo”.
Emmanuel
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Evangelho
Anna Marina Caginacci - palestrante no IEE

Capítulo IV – Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo
Em toda a sua pregação e
principalmente
no
Sermão
da
Montanha, Jesus fala do Reino de
Deus. Um reino que não é de caráter
material, mas obra Divina no coração
dos Homens. Ver o Reino de Deus,
isto é, conquistar esse reino, significa
o desabrochar das potencialidades do
Espírito para compreender e viver de
acordo com as Leis Divinas, ou seja,
realizar a evolução espiritual. Para o
espírito evoluir, terá obrigatoriamente,
que nascer de novo (reencarnar). Esta
é a meta de nossas vidas, o caminho
da felicidade que todos buscamos.
A Reencarnação não é revelação do
espiritismo. Consta nos princípios de
diversas religiões orientais e também
nas obras filosóficas: “O homem é uma
alma encarnada” – Sócrates e Platão
E.S.E Introdução. Já a ressurreição faz
parte dos dogmas de algumas religiões
onde a alma só vive corporalmente
uma vez e depois da morte ocupará de
novo o mesmo corpo para se defrontar
com Deus no juízo final. No Novo
Testamento, vemos a ressurreição
de algumas pessoas consideradas
mortas: a filha de Jairo (Mateus, 9:2425), o jovem de Naim (Lucas 7: 1415), Lázaro (João 11: 43-44), todas
retornaram à vida porque não estavam
mortas, seus espíritos continuavam
ligados aos corpos. Kardec escreveu:

"... a ressurreição supõe o retorno
à vida do próprio cadáver, o que a
ciência demonstra ser, materialmente,
impossível, pois os elementos desse
corpo já estão há muito dispersos e
consumidos". Jesus ressuscitou, em
corpo espiritual, numa materialização
do perispírito, demonstrando aos
discípulos a verdade da imortalidade.
Com relação a Reencarnação, que é o
retorno do Espírito à vida na Terra em
um novo corpo, encontramos citações
em Matheus 17, 10-13 e em Marcos
18, 10-12 onde Jesus deixa claro que
Elias já havia voltado e que não o tinham
reconhecido - Elias estava reencarnado
como João Batista.
A reencarnação é a mais sábia e justa
das Leis pois, com o esquecimento
do passado, aproxima os Espíritos
através dos laços de consanguinidade
exercitando sua capacidade de amar

e dando-lhes chance de renovação.
No mundo espiritual, os Espíritos
formam seus grupos ou famílias
tendo como base: a semelhança
de inclinações, afeição e simpatia.
Se não reencarnarem juntos haverá
apenas uma separação momentânea
entre eles, que permanecem unidos
pelo pensamento. Os que estão
desencarnados velam pelos que estão
na Terra estimulando-os ao processo
evolutivo; se procuram durante o sono
físico para entrarem em comunicação
dando conselhos, avisos, tratamento de
saúde e até mesmo os desencarnados
pedindo socorro aos encarnados
para preces e vibrações amorosas.
Se reencarnarem várias vezes juntos,
na mesma família ou grupos afins,
trabalham para o progresso comum
conquistando lentamente a verdadeira
afeição espiritual que sobrevive a
desencarnação. A afeição que tem
por base apenas a atração de fluidos
materiais termina com a morte ou antes
dela, porque ama-se por interesse,
comodidade, pelo que a pessoa
possa proporcionar, mas não houve
formação de laços espirituais - sintonia
de amor e compreensão. Quando
espíritos estranhos ou antipáticos
reencarnam em uma mesma família,
não estão nela por acaso, podem
ser espíritos que vieram em busca

de reparações, conquista de valores
espirituais, aprendizado no bem ou que
necessitam desenvolver sentimentos
de bondade, humildade, paciência.
Todos estarão sempre aprendendo,
se desenvolvendo, uns auxiliando
os outros e assim todos sendo
beneficiados – eis a verdadeira família.
Reencarnar é educar-se, renovar-se,
crescer espiritualmente. “A cada nova
existência, o Espírito dá um passo
para diante na senda do progresso”
L.E 168. É essa caminhada para a
evolução que determina o limite de
encarnação do Espírito pois, a sua
purificação (transformação moral)
vai aos poucos desmaterializando
o perispírito, até se transformar em
Espírito Puro podendo se transportar
por toda a parte que é chamado a
realizar missões que lhe são confiadas.
Portanto, enquanto não desenvolve o
potencial espiritual que traz dentro de si,
a reencarnação é uma necessidade do
Espírito e todos têm que viver em mundos materiais de acordo com seu estágio evolutivo. É um viver provisório, sem
duração limitada e na dependência do
livre-arbítrio de cada um, que lhe permite
agir e reagir de acordo com suas escolhas.
Não dá para entender a justiça divina
sem a lei das vidas sucessivas!

Evangelho para Crianças
Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE

Capítulo IV – Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo
A brincadeira nessa edição é com
CAÇA-PALAVRAS.
Encontre
as
palavras destacadas no texto a seguir:
“A REENCARNAÇÃO é a maior prova
da MISERICÓRDIA e do AMOR de
DEUS por todos nós. Só através dela
conseguimos o nosso PROGRESSO
espiritual, o fortalecimento dos laços
de FAMÍLIA e a aplicação da verdadeira
JUSTIÇA divina!”
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Geny Oliveira - Conselheira do IEE

Desprendimento dos bens terrenos
Atualmente, grande é a preocupação
das pessoas em possuir ou guardar
bens que possam garantir sua
tranquilidade durante a vida. Nada
mais justo se os conquistou através
de um trabalho honesto e constante,
ou ainda que provenha de sua família.
Porém, esse bem conquistado
poderá criar ou até despertar um
sentimento de egoísmo, quando na
verdade deveria se converter em um
ato de caridade.
Em outros casos, guardamos bens
daqueles que amamos e que já
se foram como se seus objetos
fossem responsáveis por trazernos a sensação de estarmos pertos
daqueles entes queridos. Muitos são
os relatos do plano espiritual nos
alertando que esse apego impede
aqueles que se foram de seguirem
seu caminho. O elo de ligação é tão
forte que o ente querido percebe tudo
que o encarnado está sentindo como:

uma oportunidade de praticarmos
a caridade, lembrando que utensílio
sem uso em casa será de grande
utilidade à casa alheia.

tristeza, angústia e saudade. É normal
sentir saudades daquele que se foi e
ter boas lembranças de momentos
bons que passamos juntos. Porém,
muitos mantém quartos intactos,
roupas e acessórios guardados
daquele que não mais irão usá-los.
Um apego excessivo, um egoísmo
da nossa parte. Por que não doálos àqueles que necessitam? Com
esse gesto, teremos a certeza que
aquele ente querido que se foi se
sentirá feliz com essa atitude e poderá
seguir seu caminho. Além disso,

O Evangelho Segundo o Espiritismo
constitui o nosso maior roteiro de
vida que ilumina nossa trajetória
terrena, desde que, com firmeza
e determinação, nos propormos a
entendê-lo e segui-lo. Na obra, o
apego aos bens terrenos é relatada
como responsável por constituir um
dos mais fortes entraves ao nosso
adiantamento moral e espiritual,
esquecendo que o bem terreno que
nos beneficia agora não nos pertence,
que tudo vem de Deus e que a Ele
um dia retornará. Assim sendo,
esforcemo-nos por entender que
somos apenas meros depositários e
não proprietários de todo e qualquer
bem material, seja qual for e do qual
temos que prestar contas.

Sejamos prudentes em não amontoar
posses exteriores acumulando bens
de que somos simples usufrutuários
do mundo aprendendo com a riqueza
da saúde, da esperança, do trabalho e
pródigos em sentimentos de bondade,
paciência, perdão, compreensão,
enfim, tudo o que o Senhor nos
concede e que é do que realmente
necessitamos para sermos felizes,
ao contrário dos bens terrenos que
nos levam ao egoísmo. Melhoremos,
para progredir, libertando-nos do
apego que neutraliza nossos melhores
sentimentos em relação ao próximo.
Examinemos sempre os nossos
sentimentos em relação ao próximo,
para não enganarmos a nós mesmos.
Procuremos sempre agir para o bem,
extirpando de nós o egoísmo.
Pensemos nisso, lembrando-nos de
viver procurando conquistar a glória
eterna do espírito e Jesus é nosso
exemplo indiscutível.

crônica espírita
Aldo Colasurdo - Conselheiro do IEE

Os tempos estão chegando
O passado, o presente e o futuro dos
seres humanos, são beneficamente
esclarecidos através de literaturas
como “A Gênese” de Allan Kardec, que
seria o último da série, denominada
“Livros da Codificação do Espiritismo”,
que passaram a ser encontrados nas
livrarias de Paris a partir de 1868. A
Gênese, Iluminadora dos caminhos
da vida, traça um panorama da
Terra desde seu início, explicitando
o começo da marcha progressiva da
humanidade, chegando aos tempos
atuais. Salienta ainda, as leis da
natureza e os seres que nela buscam
evoluir, através de seu cumprimento.
Estes enxergam no passado uma lenta
e saudosa época, que a evolução
presente, busca superar. Assim
prestam um grande e valioso beneficio
ao planeta Terra, e seus habitantes de
boa vontade.
A maturidade humana vem
colaborando para a intensificação

e renovação social em nosso orbe.
Embora o número de retardatários
ainda seja acentuada, a geração
mais
evoluída
também
cresce
continuamente. Com o objetivo de
alcançar a possibilidade de reviver feliz
em outras paragens ou outros mundos
de nosso infinito Universo, continuam
assim a prosseguir na etapa infinita da
evolução de seu Espírito.
O planeta Terra passa a receber novos
habitantes, buscadores de caminhos,
que os conduza a um futuro melhor e
alimentam também a esperança, que
pelos seus esforços, acabem por abrir
para si, as portas de um novo orbe,
pacífico e feliz. Para os ambiciosos e
fabricantes de armas letais as guerras
e as disputas são acontecimentos
bem vindos.
Na realidade, aqueles que acreditam
na imortalidade das almas sabem
que todos os seus procedimentos

impõe uma obrigatória e irrevogável
danosa consequência. Ao contrário
que muitos imaginam, o desencarne
desmancha somente o corpo físico
ou invólucro, pois Espírito é imortal.
Este, depois de merecida e irrevogável
estadia,
baseada
em
anterior
existência, retorna ao mundo material.
E, com uma nova reencarnação, parte
em busca de seu iniciante e continuo
progresso espiritual.
O Espiritismo alerta o ser humano,
no seu papel a cumprir na
sociedade humana. Assim, através
de cada reencarnação, dedica-se
ao necessário esforço para obter
elevação moral e intelectual de seu
Espírito. Em vista deste avanço,
deve tornar-se um ser humano
benevolente para com todos. Na
realidade, o progresso dos mundos,
baseia-se na moral e purificação dos
Espíritos que os habitam. A felicidade
de seus moradores está em razão

da predominação do bem sobre o
mal. Todos nós devemos colaborar
pela construção e progresso moral
de nosso “habitat”, seguindo os
exemplos de Espíritos evoluídos que
também encarnam na Terra, para
cumprirem suas missões. Estes
servem ao mesmo tempo, para
seu avanço Espiritual, através da
prática dos ensinamentos de “Nosso
Supremo Criador”. Há Espíritos que
reencarnam na Terra, e embora
de certa evolução, ainda mantém
elevado orgulho e maus instintos
que ainda não despojaram. A própria
existência cármica se encarregará de
alertá-los de suas errôneas crenças e
suas necessárias correções. Assim,
através de novo invólucro físico, cada
um de nós, renasce e superando os
obstáculos normais da existência,
passa a se dedicar, expandir e praticar
das leis do amor, nela vivenciando!
aldocolasurdo08@hotmail.com, Blog
aldo. colasurdo.zip.net.

MATÉRIA ESPECIAL

programação
PALESTRAS E PASSES

Festa Junina no IEE

DATA

Todas as barracas de brincadeiras foram montadas por nossos
alunos dos cursos da área doutrinária que colaboraram com as
doações dos brindes e ainda animaram o atendimento às crianças.

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

05 Set
12 Set
19 Set
26 Set
03 Out
10 Out
17 Out
24 Out
31 Out

Interação e Encadeamento das Leis Morais
Caminho para a Sabedoria
Ação e Trabalho
A Prática do Perdão
Allan Kardec
A Mensagem Confortadora de Jesus
Colaboração dos Espíritos em Nossas Vidas
Reencarnação e os Laços de Família
Evangelizando Espiritos: Pedagogia do Amor

07 Set

Feriado
Passagem do Plano Corporal
para o Plano Espiritual
Ajuda-te e o Céu te Ajudará
A Mensagem Confortadora de Jesus
Allan Kardec
Feriado
Evangelizando Espiritos: A Fé Raciocinada
Ação e Trabalho

14 Set

A Festa no Arraia do IEE foi realizada dia 25/06/2016 e teve
recorde de presença! Foram mais de 300 convites vendidos
e mais de 240 pessoas presentes.

7

21 Set
28 Set
05 Out
12 Out
19 Out
26 Out

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

01 Set
08 Set
15 Set
22 Set
29 Set
06 Out
13 Out
20 Out
27 Out

Evangelizando Espiritos:
A Transformação Íntima dos Pais
Ação e Trabalho
A Prática do Perdão
Interação e Encadeamento das Leis Morais
Caminho para a Sabedoria
Allan Kardec
Reencarnação e os Laços de Família
A Mensagem Confortadora de Jesus
Colaboração dos Espíritos em Nossas Vidas

Sábado - 10 h

03 Set
10 Set
17 Set
24 Set

A barraca de doces teve recorde de venda neste ano. Nossas
queridas colaboradoras das oficinas de artes manuais
foram as responsáveis por organizar e fazer o atendimento.
Parabenizamos todos pela colaboração generosa e pela
disposição para fazer dessa festa um sucesso.

Toda arrecadação do evento será revertida para obras
da casa.

29 Out

Mensagem recebida em 04/07/2016
durante os trabalhos do grupo de
atendimento espiritual
Muitos procuram a Casa em busca de
reequilíbrio físico e mental. Para melhorar
as relações de trabalho, familiares ou no
círculo de amizades. Muitos procuram a
Casa por sofrerem com doenças, por
desequilíbrios psicológicos e mazelas
diversas do corpo físico.
Tantos são os mesmos muitos que
abandonam a Casa, logo se retomem o
equilíbrio físico ou melhorem as relações
antes abaladas.
E ciclicamente, vão e veem as diversas

pessoas, das mais diversas religiões. Tão
mais fácil seria se a prática do Evangelho,
da prece e da vibração fosse constante
na vida de todos. Constância da prece
por aqueles que não nos desejam bem.
Constância da vibração pelas benesses
que restauram nosso organismo.

e nos pune, à medida que fazemos
escolhas em determinado sentido.
Esperança na crença de que a paz a
todos nos envolverá. Esperança de que
um dia todos alcançaremos o amor
pelo Cristo profetizado. Sem dor. Sem
possessão. Sem rancor.

Constância de bons hábitos e boas
atitudes no caminho do bem são a
melhor forma de manter o equilíbrio
da mente, do corpo e do Espírito – a
tríade da vida na Terra. Que a paz esteja
convosco. Hoje e sempre.

Sem medo principalmente, grande
motivador dos piores e maiores
sentimentos que geram a perturbação
a nós e a tudo à nossa volta; medo de
perder, medo de ser menos amado,
medo de não ser o que se deseja, medo
do próprio medo.

A Casa
Mensagem recebida em 22/02/2016,
durante os trabalhos do grupo de
atendimento espiritual
A Fé é sinônimo de Esperança.
Esperança na certeza de que tudo
acontece por um motivo. Esperança na
certeza de que o livre arbítrio nos eleva

Colaboração dos Espíritos em Nossas Vidas
A Mensagem Confortadora de Jesus
Responsabilidade dos Pais Perante os Filhos

ATENDIMENTO FRATERNO

MENSAGENS DE AMIGOS
Caros leitores, o IEE tem recebido
através dos trabalhos mediúnicos
diversas mensagens de amigos
espirituais. No intuito de alcançar mais
corações vamos reproduzir a cada
edição uma seleção especial!

01 Out
08 Out
15 Out
22 Out

Passagem do Plano Espiritual
para o Plano Corporal
Ajuda-te e o Céu te Ajudará
Paz e Lucidez
Passagem do Plano Corporal
para o Plano Espiritual
Allan Kardec
Seminário

Livre-se do medo e se libertará da dor,
das angústias, da inveja, do ódio e de
tantos outros sentimentos que nada de
proveitoso proliferam. Tenham Fé em
tudo que conhecem, e não temerão
aquilo que desconhecem.
Um amigo

DIA

HORA

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

12:00

OBJETIVO / TEMA

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

ÁREA DOUTRINÁRIA

2ª feira
4a.feira

20:00

Básico do Evangelho

15 e 20:00 Básico de Espiritismo

15 e 20:00 Educação Mediúnica I e II

5a.feira

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

Básico do Evangelho
Atendimento Fraterno
Básico de Espiritismo
Educação Mediúnica I

Sáb.

10:00

Educ. Espírita para Infância

ÁREA EDUCACIONAL

18:45

Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)

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

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

3a, 4ª, 5ª

14:30

Sáb.

10:00

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

2a.feira

ÁREA Filantrópica

3a. e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

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

Set/Out 2016
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Helga Klug Doin Vieira - Vice Presidente do Conselho do IEE.

Intolerância e a pedagogia do amor
Através de uma observação
acurada da sociedade na atualidade
é possível afirmar que o “homem
continua o lobo do homem”. Essa
constatação é detectável em razão
da prática invariável da intolerância,
que se apresenta de modo
constante e reiterado na família,
na escola, no bairro, na cidade,
estados, países e continentes,
e dada à ampla divulgação, na
atualidade, exige reprimenda, pois
suas consequências envolvem todos
e responsabiliza a maioria, pelo
silencio conivente.

A intolerância é fruto da soberba e
se revela sob diferentes facetas,
em todas as fases evolutivas do
homem, independente do grau
de conhecimento e da condição
social. Relacionada com a falta de
aprimoramento do ser profundo,
representa espécie de ferrugem
que se revela sob a forma de
intransigência, ultrapassando os
limites da razão, restringindo o
direito ao exercício da liberdade e o
reconhecimento da igualdade.
A
intolerância
sempre
esteve
presente na Humanidade, em todos
os tempos, sendo seus males
sempre ofuscados, permanecendo
a prática enraizada nas diferentes
culturas e ao longo dos séculos.
Na atualidade, em face de ampla
divulgação e da repetição ostensiva
dessa
prática,
a
sociedade
consciente questionar severamente
esses comportamentos altivos, e
se solidariza, num ato de repúdio à
presença de valores tão primitivos na
humanidade.
Em todas as épocas e nas mais
diferentes sociedades, mesmo de
fins gerais, sempre foram impostos
padrões
de
comportamento
ideológicos, raciais e religiosos, bem
como de gênero e, os diferentes,
sempre foram excluídos.
Vivemos momentos de impasse no
planeta Terra e a repugnância, ou o
ato de depreciar pessoas, representa
comportamento inaceitável. Velhos
paradigmas vêm sendo contestados,
pois, na visão de parcela grande
parcela da sociedade eles estão
ultrapassados e novos rumos devem

ser traçados na busca do bem estar
social. Cumpre, nessa jornada, a
cada ser aprender a viver e conviver
com todos, sem se assenhorear de
verdades finalísticas, às quais cabem
somente ao Criador.
Considerando essas premissas,
urge um repensar relativo aos
comportamentos
excludentes
e intransigentes que permeiam
as relações humanas, penalizando
o próximo. Essas ações caminham
na contramão dos ensinamentos
do Mestre.
Insta uma atitude de caridade
e compaixão para com nossos
semelhantes, como Ele ensinou para
todos, numa lição ímpar, que deve
ser treinada e praticada e que se
resume em “amar ao próximo como
a si mesmos”, isto é, reconhecer
no próximo um humano igual, com
as mesmas possibilidades de êxito
existencial, por mais atrasado ou
diferente que ele possa nos parecer.

A proposta de solução, que cabe
a todos, exige de cada um reflexão
sobre suas realidades mentais
mais íntimas, com severa avaliação
sobre seu agir em relação ao
próximo, na busca de adoção de
comportamentos de aceitação do
outro, através da retificação dos
desvios mentais ínsitos, de uma
cultura ególatra e obsoleta.
Surpreendido cada qual com os
resultados da análise profunda,
do diálogo pessoal, caberá aplicar
remédios específicos denominados
de compaixão, caridade e humildade,
resultando a cura na necessidade e
desejo de praticar o verdadeiro amor,
o qual resulta em bem para todos.
Segundo Joanna de Angelis “a força
do bem e do amor, inata nas propostas
de desenvolvimento intelecto-moral
das criaturas humanas, constitui o
dínamo gerador de novas energias
para facultar a sua fixação nas
mentes e nos corações aos serem
informados, passando a cultivá-las
com abnegação e entusiasmo”.

Segundo a doce Mentora Espiritual
“o poder que possuem o bem
e o amor é imponderável, porque
de
natureza
transcendental,
manifesta-se de forma suave
e nobre por toda parte”.
Ora, se o ser está apto, na sua
essência, para o amor, cumpre
a cada um cultivar esse perfume
dentro do seu Eu maior, aplicando
os conhecimentos recebidos a mais
de dois mil anos, ensinamentos que
vem sendo sempre protelados, por
mais conhecimento e tecnologia que
a humanidade tenha acumulado no
transcurso dos Séculos.
Em conclusão, é necessário abrir
espaços ideológicos para conviver
com o diferente. Não se trata de
tarefa fácil para nossa existência,
mas desejável e necessária, onde
ser tolerante significa reconhecer
o próximo como um viajor de igual
valor, que através de milhões de
anos norteia seu fanal para o êxito
existencial,
demandando
cada
jornada disciplina e atenção.
Nessa seara cumpre observar
rigorosamente os ensinamentos
do Mestre: “a cada dia o seu
cuidado”, reconhecendo o sentido
e
a
responsabilidade
dessas
palavras, as quais se completam
com a observação seguinte: “a quem
muito foi dado muito será pedido”,
apontando
esse
ensinamento
para o conhecimento, como fator
de responsabilidade e de inadiáveis
retificações
comportamentais,
especialmente os da tolerância
e da solidariedade humana.
1Entrega-te a
Pereira Franco

Deus.

Psicografia

APOIO

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

iee-solidariedadenotrabalho @hotmail.com

Divaldo

