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A vontade divina
Não resta dúvida que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas,
criador de tudo que existe e que só tem amor e misericórdia por todos nós, nos ama muito
e só deseja o nosso bem. Ele não só deseja como espera a nossa perfeição. Página 4

LEIA TAMBÉM

IEE em Destaque

O ideal da Educação Espírita
sempre
norteou
e
esteve
presente nos caminhos do IEE,
desde seu início com a Escola
Hilário Ribeiro até os dias atuais
com os cursos e evangelização
infantil. Página 3.

Infância e Juventude

Acreditamos que o presente vivido
é o que constrói o amanhã; no
presente construímos os sonhos que
realizaremos no futuro... portanto
o como lidamos com nossas vidas
no presente é que usufruiremos "no
amanhã". Página 3.

Evangelho

Como iniciar a tarefa de ser
manso e pacífico nos dias atuais?
É a pergunta de muitos. Não
existe resposta pronta para esta
pergunta. Sim, é difícil. Não, não é
rápido. Página 5.

Assunto em Família

Crônica Espírita

Cabe a nós a oração, o pedido,
mas somente ao Pai avaliar o
que realmente merecemos e
precisamos naquele momento.
Mas não basta a prece por si só.
É fundamental que seja feita com o
coração! Página 6.

Matéria Especial

Ary Lex e outros espíritas atuantes
da época, preocupados com o
rumo que o movimento espírita
podia tomar com oradores falando
em nome de uma doutrina que se
afastava daquela codificada por
Kardec, lançaram o movimento
pela Pureza Doutrinária. Página 7.

Matéria Doutrinária

O exercício do livre-arbítrio
é um desafio para o crescimento
espiritual. É uma conquista evolutiva
que redireciona e permite que
o Espírito ressignifique experiências
e valores. Página 8.

É fato que nascemos meninos e
que com a idade nos tornamos
homens – mas só com a vivência
daquilo que estudamos é que
assumimos nosso papel de
Homem. Página 6.

EDITORIAL

sugestão de leitura

Por onde nos leva a vontade

A Busca do Melhor
Francisco do Espírito Santo Neto
Pelo Espírito Hammed

Livre-arbítrio, responsabilidade pelas nossas atitudes, sermos mansos
e pacíficos, evolução contínua nas nossas diversas vidas e tantos outros
conceitos nos foram revelados pela doutrina espírita há 160 anos.
E como combinarmos tudo isso em nossa vida? Há prioridade
nos pontos de melhoria que temos que buscar? Será possível aplicar
tudo isso de uma vez só?
Sabemos que a
e se aperfeiçoa
e consistente. E
diferentes? Numa
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natureza não dá grandes saltos, ela se modifica
muito lentamente, porém de maneira contínua
nós espíritos imortais? Teríamos comportamentos
só encarnação teríamos grandes evoluções?

A história mostra que vamos evoluindo ao longo dos séculos, seja
no lado material, intelectual ou moral, porém sempre de maneira lenta
e gradual assim como tudo ao nosso redor.
Cabe a cada um de nós, focar no próprio desenvolvimento moral.
A aparente complicada missão vai se tornando cada vez mais fácil
e automática quando colocamos amor em nosso dia, nas nossas
mínimas ações. É incrível como tudo se encaixa e viabiliza quando feito
com amor. É uma corrente que se multiplica, começando pela nossa
doação e contagiando tudo ao nosso redor.
Experimente distribuir amor, você o tem em estoque ilimitado,
e vai perceber que quanto mais você doar, maior será a sua própria
felicidade. Escute mais, tolere mais, apoie mais, sorria mais. Faça
de seu pensamento, de sua vibração, de sua fala uma fonte geradora
de energia contagiante.
Você pode, você merece!! A Vontade Divina escolheu você para ser feliz.
Mauricio Romão
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APOIO

Sócrates afirmava que "ninguém que saiba ou
acredite que haja coisas melhores do que as
que faz, ou que estão a seu alcance, continua
a fazê-las quando conhece a possibilidade de
outras melhores".
Ser protagonista da própria vida não significa
jamais se equivocar; significa, sim, refazer
caminhos, reconhecer falhas e erros, e deixar
de ser prisioneiro das próprias atitudes.
Neste livro de Hammed, que é o instrutor
espiritual de Francisco do Espírito Santo Neto notado por ele em 1972 e que
desde então o acompanha como um amigo dedicado e compreensivo, você
vai descobrir as ferramentas necessárias para conduzir sua história de vida
e fazer da existência uma grande oportunidade de aperfeiçoamento.
A Busca do Melhor, é um livro que vai ajudar na percepção de que mudanças
são necessárias para a construção da paz interior mas principalmente para
que cada um aprenda a se amar verdadeiramente.
Com diagramação perfeita e com leitura fluida vale a pena cada página virada.
Com a transformação dos pensamentos, a vida pode se tornar mais leve!
“O homem que se descobriu é aquele que aprendeu seus limites. ”

NOTÍCIAS DO IEE
No dia 17 de junho foi apresentado na Reunião do Conselho Deliberativo do IEE,
o novo projeto da Área Filantrópica voltada para pessoas que exerçam a tarefa de
cuidadores de idosos. Esse projeto terá início no mês de agosto e contará com
a participação de fisioterapeuta, enfermeira e nutricionista. Serão três encontros
semanais de duas horas nas dependências do IEE. A programação detalhada será
divulgada nos canais de comunicação da casa.
No final do mês de junho concluímos a terceira turma do curso para gestantes de
2017. O curso tem por objetivo promover um espaço de acolhimento para as futuras
mamães abordando temas relacionados a gestação, tais como: amamentação,
alimentação saudável, higiene e desenvolvimento do bebê, ministrado por um
grupo de voluntárias das áreas psicologia, serviço social, fisioterapia, nutrição e
pedagogia. Na conclusão do curso, todas as participantes receberam um kit
enxoval para o bebê. O curso retorna com as aulas no dia 26 de julho.
Na primeira semana de agosto voltam às aulas todos os cursos da Área Educacional,
idiomas, informática, oficina de leitura e escrita, bem como os cursos de estudos da
Doutrina Espírita e Evangelização Infanto-juvenil.
Em outubro teremos eleições no IEE para o Conselho Deliberativo e Diretoria
Executiva. Poderão votar ou se candidatar todos os Associados Efetivos em
conformidade com o Estatuto. Maiores informações na Secretaria.
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Adriana Marino Aprigliano

68 Anos de História
Nosso ideal começou em 1949, num
Congresso Espírita da União das
Sociedades Espíritas (USE) sobre o
tema de Educação. Neste congresso
houve a criação do Instituto Espírita
de Educação (IEE).A ideia era fundar
escolas espíritas em São Paulo. Para
isso, foi criada uma nova entidade que
viria a se chamar Instituto Espírita de
Educação, o IEE. A primeira diretoria
eleita tinha nomes importantes na área
da educação e no movimento espírita
como Herculano Pires e Pedro de
Camargo, o Vinícius.
Após anos de luta angariando fundos,
em 1955 foi inaugurada a primeira
escola localizada na Rua Guarará
n. 140, chamada Externato Hilário
Ribeiro. Entre seus professores estava

o Dr Ary Lex, que dá nome a nossa
sede atual e foi um dos grandes
nomes junto ao seu pai Fausto Lex
na construção desse ideal.
Alguns obstáculos como falta
de professores familiarizados com
a proposta, problemas financeiros
e desencontros na condução
pedagógica fizeram com que a escola
passasse por muitas dificuldades. Em
1973 chegaram novos reforços para
essa grande luta na fusão com o Centro

Espírita Itaim (CEI). Companheiros que
compartilhavam os mesmos ideais,
entre eles nosso saudoso Sr Ignácio
Jovine, se uniram para fortalecer o IEE.
O terreno onde o CEI estava localizado,
na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr
n.695, seria o novo endereço do IEE.
A venda da casa na Rua Guarará em
1972 foi o recurso inicial para o início
da construção de uma grande escola
espírita. A nova escola foi inaugurada
após muitas dificuldades em 1980.

A escola funcionou com muitas
dificuldades financeiras por quase 20
anos quando em 1999 teve que ser
fechada por falta de recursos. O IEE
funcionou naquele endereço até 2011
quando, sem condição de sustentar
o prédio, houve a necessidade de
readequar o espaço e mudou-se para o
atual endereço na Rua Professor Atílio
Innocenti onde estamos até hoje.
O sonho em fazer parte da Educação
Espírita das pessoas se mantém ainda
hoje no lindo trabalho de Evangelização
Infantil que a casa oferece aos
sábados para crianças a partir de 2
anos, nos cursos doutrinários e nos
cursos educacionais e filantrópicos
que a casa oferece com ajuda
de professores voluntários.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs

A família do século XXI. Como lidar?

Atualmente a educação passa por
uma "revolução", pois os valores da
sociedade, os papeis profissionais e
familiares que presenciamos, a visão de
mundo e das pessoas neste planeta terra
estão sendo debatidos, pois vivemos a
pluralidade de ideias, a diversidade...
No século XX vivíamos uma relação
em que pais cuidavam diretamente
de seus filhos, os avós conviviam com
seus netos tendo a alimentação, a
reunião familiar como eixo articulador,
a relação marido/esposa nos parecia
mais perene onde o diálogo, o conflito
conviviam em harmonia, pois "cuidar"
da família se apresentava como um
valor aceito naturalmente...
O século XXI, este momento
que vivemos, apresenta-se como um
momento de mudanças, de transição
advindos de novos conhecimentos,
aumento da população, diferenças
significativas envolvendo o socioeconômico, a ética e as relações
étnico-sociais estão evidenciadas.
A sociedade tem acesso às tecnologias
da informação e comunicação (tic), as
notícias são rapidamente propagadas.
O homem se "empodera"... esse
poder que convive com ações que

nos acolhem... ou nos excluem.
Embora presenciando contradições
e aproximações este momento que
vivemos oportuniza uma grande
reflexão. "Qual o nosso papel neste
mundo? Imediatamente nos lembramos
da "busca da paz", da harmonia,
do compartilhamento do bem... de
cuidar de nossas crianças, idosos, do
ambiente, da natureza...

Como
educadora
tenho
como
referência a Educação que propõe o
desenvolvimento das pessoas por meio
de aprendizagens significativas. Estas
aprendizagens implicam na construção
de um ambiente amoroso que permita
promover a autoestima, o respeito a
si e aos outros, onde as convenções
sociais deveriam superar o nosso viver
circunscrito ao presente imediato, que
reduzam a pressão social e se dirijam
a busca da compreensão do viver
em sociedade onde a luta só deverá
ocorrer em favor do crescimento de
pessoas no exercício de autonomia,
no desenvolvimento da capacidade de
fazer escolhas e tomar decisões.
Sabemos que neste processo nos
deparamos com diferentes variáveis
entre elas a família que temos, o contexto
social e econômico que vivemos... e que

influenciam a construção de nossos
valores, crenças e atitudes.

Porém acreditamos no potencial
que todos nós herdamos genética
e espiritualmente e que por meio
da Educação nos desenvolvemos,
nos amadurecemos.
Entendemos que a Educação (não vista
como acumulo de conhecimentos e
sim como articulação de saberes que
possibilita resolver situações em nosso
cotidiano) só será bem sucedida se
contarmos com o papel da família...
a família que escuta, que ouve o que
está em seu entorno, a família que
olha e vê a necessidade de seus filhos,
seus irmãos, tios, amigos: a que se
pronuncia ajudando a elaborar fatos de
seu cotidiano onde a "conversação", o
falar e o dizer se façam presentes pelo
diálogo e aceitação de todas as pessoas
de sua convivência independente de
raça, cor, gênero, parentesco...
Acreditamos que o presente vivido é
o que constrói o amanhã; no presente
construímos os sonhos que realizaremos
no futuro... portanto o como lidamos
com nossas vidas no presente é que
usufruiremos "no amanhã" .
Temos que cuidar para que os estilos
e jeitos de enfrentar nosso cotidiano

sejam repletos de coragem, paciência,
bom senso, afetividade, dedicação,
desprendimento, bondade, ternura,
solidariedade...
Lembramos
de
MARIA,
mãe
de JESUS como exemplo deste
exercício de vida. Somos seres
encarnados situados no tempo/
espaço com história própria pessoal
e intransferível onde potencialidades
e limites se apresentam como desafio.
Devemos
aproveitar o momento
presente para nos reconciliarmos com
nossa própria história, admitindo erros,
falhas em nós e nos outros, e que
possamos ressignificar a família que
tivemos, que somos e que seremos...
tenhamos fé sempre esclarecida
e acompanhada de nossa prece...
nosso principal trabalho a caridade...
nascemos para sermos felizes com
alegria e esperança com a certeza que
temos que aprender a construir nossa
família não só a biológica mas todas as
que o plano espiritual nos possibilite.
Século XXI seja bem vindo!! Que
possamos no presente construirmos
um futuro onde a Educação e o vínculo
familiar nos tornem “fortes” capazes
de enfrentar e superar os obstáculos
nos comprometendo com a evolução
e progresso de todos!

Jornal IEE
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Thâmisa Santa Cruz

A vontade divina
621 de o Livro dos Espíritos, na
nossa consciência!

“Não vos conformeis com
este mundo, mas transformaivos pela renovação do vosso
entendimento
para
que
experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de
Deus” - Paulo (ROMANOS, 12:2)

Nesse processo de autodescobrimento, de burilamento interno e de transformação íntima
é que despertamos a nossa
verdadeira essência Divina, deixando agir a vontade de Deus!!!

As exortações feitas por Paulo,
o apóstolo dos gentios e
evangelizador escolhido por
Jesus, nesta carta aos Romanos
nos traz, mais uma vez, um
grande ensinamento que gera
inúmeras reflexões.
Certamente que em algum
momento da nossa existência
já nos perguntamos: Qual o
nosso papel nesse mundo?
Como conciliar nossa vontade
com a d’Ele? Qual a vontade
de Deus para a humanidade?
Como descobrir a vontade
d’Ele para nossa vida? O que
Ele espera de nós?
Muitas coisas virão a nossa
cabeça, mas provavelmente a
resposta mais presente será: Deus
quer sempre o melhor para cada
um de nós, deseja o nosso bem e
nos ama incondicionalmente!
Não resta dúvida que Deus,
inteligência suprema e causa
primária de todas as coisas,
criador de tudo que existe,
“aquele” que é soberanamente
bom e justo e que só tem amor
e misericórdia por todos nós, nos
ama muito e só deseja o nosso
bem. Ele não só deseja como
espera a nossa perfeição.
Mas, se é claro que Ele nos ama,
porque Ele não nos criou perfeitos
e evitou tanto sofrimento na
nossa caminhada? Com toda
certeza, podemos afirmar que,
se Ele quisesse, claro que teria
nos criado perfeitos. Se assim o

é, porque Ele nos criou assim,
imperfeitos?
Ao fazermos essas reflexões,
imediatamente vêm a nossa
mente algumas questões que nos
ajudam neste esclarecimento:
Quais seriam as consequências
se fôssemos criados perfeitos?
Qual a utilidade de sermos
perfeitos desde o momento
de nossa criação? Qual seria
o nosso objetivo diante da
criação? Qual seria o propósito
da vida? É claro que não temos
todas essas respostas, estamos
construindo cada uma delas, mas
concordamos com Emmanuel,
quando nos diz no livro Palavras
de Vida Eterna o seguinte:
“Seríamos
joias
guardadas
nas gavetas do Universo sem
nenhuma utilidade prática”.
Allan Kardec questiona na
pergunta 115 de o Livro dos
Espíritos o seguinte: “Dos
Espíritos,
uns
terão
sido
criados bons e outros maus?”
e a resposta não poderia ser
outra: ““Deus criou todos os
Espíritos simples e ignorantes,
isto é, sem saber. A cada um
deu determinada missão, com

o fim de esclarecê-los e de os
fazer chegar progressivamente à
perfeição, pelo conhecimento da
verdade, para aproximá-los de
si” (grifos nossos). Deus na Sua
excelsa sabedoria e bondade
nos criou simples e ignorantes,
contudo, nos criou perfectíveis,
ou seja, assim como o diamante
bruto que necessita de uma boa
lapidação para mostrar seu brilho
verdadeiro,
nós
precisamos
das experiências vividas nas
existências sucessivas, para,
ao final do caminho percorrido,
termos o mérito da conquista da
nossa própria evolução.
Nesse processo de aprendizado
que nos leva a perfeição,
passamos
por
diversas
situações/experiências, e para
que possamos superar cada uma
delas, necessitamos desenvolver
a nossa inteligência e a nossa
moral. A cada passo dado, a cada
lição aprendida, a cada qualidade
adquirida e a cada limitação
superada, vamos descobrindo em
nós a nossa verdadeira essência,
vamos revelando o nosso tesouro
interno que está gravado, como
nos diz Allan Kardec na questão

Podemos comparar a nossa
vida, a trajetória de um atleta, só
com o trabalho diário de todo o
processo de treinamento, que
é cheio de sofrimentos físicos,
de contusões, de lesões e de
várias superações é que o atleta
conquista a tão desejada vitória!
E conosco acontece da mesma
forma,
somos
atletas
da
imortalidade, espíritos imortais
que tem como fatalidade o bem
e a perfeição, que é conquistada
durante todo o processo de
evolução.
Essa
caminhada
exige esforço, trabalho diário,
começos
e
recomeços,
disciplina para fixarmos os
aprendizados,
perseverança
para continuarmos tentando
mesmo nos dias difíceis e
de provas e expiações,
de
coragem para prosseguir e de
amor para nos nutrirmos da
força mais poderosa que existe.
É nesse percurso que vamos
nos transformando e assim
deixando cumprir a vontade de
Deus com todos nós!
Deus, Pai de amor, nos deu
o grande privilégio de sermos
nossos próprios construtores,
de sermos seus parceiros no
processo de concretização da
Sua vontade, que só quer o
bem, o nosso melhor, a nossa
felicidade e a nossa perfeição!
Permaneçamos firmes para
alcançarmos esse objetivo!
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Morena Almeida de Carvalho

Bem-Aventurados os Mansos e Pacíficos
Este capítulo do Evangelho Segundo
o Espiritismo (“ESE”) nos traz uma
profunda reflexão. E a vida do verdadeiro
espírita deve ser esta: estar sempre
refletindo. Quando somos instruídos
pelos espíritos protetores e por Lázaro
a concentrarmo-nos nas virtudes que
Jesus procurou sempre mostrar, eles
nos fazem um convite a imergir dentro de
nossos corações para vermos mais de
perto o que nos é necessário reformar.
As virtudes e os vícios habitam dentro
de nós igualmente e cabe a cada um,
por mérito e responsabilidade, dominar os vícios e desenvolver as virtudes.
Neste capítulo do ESE algumas virtudes
nos são apresentadas, são elas: a afabilidade, a doçura, a paciência, a benevolência dentre outras. Com o objetivo
de desenvolvê-las, devemos controlar
nosso maior “inimigo”: o orgulho. Sim, o
orgulho que nos faz cometer injustiças,
ter acessos de raiva, ignorar o próximo,
e muitas outras atitudes que não devem
fazer parte da vida daquele que deseja
seguir os passos do Mestre Jesus.
Espíritos mais infelizes se aproveitam dos
nossos momentos de orgulho, quando
diminuímos nosso padrão vibratório e
estamos invigilantes para se aproximarem
e assim nos distanciar do nosso objetivo

Pelo contrário, isso traz prejuízos para
nossa existência. Para amar o próximo,
é preciso primeiro compreender.
Compreender que, aquele pode não ser
um bom dia para “esta pessoa” ou que
“aquela pessoa” está com dificuldades
familiares, este é o primeiro passo para
uma conduta mansa e pacífica.

maior na Terra, que é evoluir rumo ao
êxito existencial. Portanto, é necessário
que observemos sempre as valiosas
lições do Evangelho e as pratiquemos
cada dia mais. Estaremos então nos
afastando das influências que não nos
acrescentam e nos aproximando do ideal
exemplificado por Jesus.
“Como iniciar a tarefa de ser manso e
pacífico nos dias atuais?” é a pergunta
de muitos. Não existe resposta pronta
para esta pergunta. Sim, é difícil.
Não, não é rápido. Entretanto, todo
projeto precisa do primeiro passo e,
geralmente, o primeiro passo é dominar
os instintos primitivos através dos
nossos pensamentos. Não há nenhum
mérito ou crescimento em se irritar e
maltratar o próximo por um pequeno
desentendimento ou discordância.

A segunda lei mais importante do Espiritismo é a da Caridade, e é preciso que
sempre tenhamos em mente os significados mais amplos das leis Divinas. Vamos
nos questionar se a caridade é apenas
aquela física, quando esvaziamos nossos armários ou bolsos, para melhorar
um pouquinho a vida do próximo. Será
que caridade também não é um sorriso
amigo indicando “Está tudo bem!”, mesmo que não retribuído, quando alguém
tropeça em você na rua? Será que o
silêncio quando o outro está descontrolado pela cólera não ajuda o amigo a
se acalmar? Muitas vezes o que o outro
mais precisa é de compreensão.
Atualmente, um dos maiores medos do
ser humano é não ser compreendido,
não se fazer entender. Inúmeras
vezes as pessoas só precisam de um
pequeno esforço de nossa parte para
serem compreendidas. É fundamental
que estejamos prontos para doar esta

Evangelho para Crianças
Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE

Vamos Colorir?
Capítulo 9 ESE: Bem-aventurados
os que são brandos, porque possuirão
a Terra. (Mateus,5:5.)
Bem-aventurados os pacíficos, porque
serão chamados filhos de Deus.
(Mateus, 5:9.)

pequena porção de paz aos nossos
semelhantes. E só é possível doar aquilo
que possuímos irmãos. Construir a paz
e a mansidão dentro de nós ajudará
tanto a nós mesmos como também
o próximo que tanto precisa. Nem
sempre o próximo é alguém impessoal
e distante, muitas vezes é aquele que
convive conosco todo o tempo.
Lembremos sempre das
do nosso Mestre Jesus:

palavras

- Bem-aventurados os mansos, porque
eles possuirão a Terra. (Mateus, V: 4).
- Bem-aventurados
os
pacíficos,
porque serão chamados filhos de
Deus. (Mateus, V: 9)
Nos dias de hoje estamos sempre
ouvindo “Você tem que ser forte!!” ou
então “Você tem poder para decidir o
que quer, não importam os outros!”. É
difícil perceber que ser forte ou ter poder
é conseguir controlar a sua mente para
ter paz interior. Existem inimigos neste
plano ou no plano espiritual, mas não se
esqueçam irmãos, os nossos maiores
inimigos somos nós mesmos. Se nos
concentrarmos na tranquilidade e na
mansidão interna, sempre as teremos
para exemplificar ao mundo exterior.
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Guilherme Steagall

Homem e Pai – Visão do Espírita
A saga do espírito encarnado na
terra tem fases distintas, mas igualmente marcantes e importantes
para sua formação e evolução. No
Livro dos Espíritos somos informados de que a evolução da criatura
encarnada de alguma forma replica
a do espírito: começamos como
bebês, passamos pela juventude e
chegamos à idade madura.
Por planejamento reencarnatório
nasci nesta encarnação como ser
humano do gênero masculino, e
encontrei no lar que me recebeu
pais cuja orientação era espírita
cristã, e nesta orientação fui criado
e educado. Não obstante a grande
clareza que a doutrina espírita
sempre trouxe aos momentos
diversos de minha jornada fui
criança, adolescente e jovem como
qualquer outro – com dúvidas,
enganos, dores e alegrias.
Cometi, como tantos outros, o
engano de julgar duramente meu
pai por posturas que achava

qual eu era portador em meus anos
de menor maturidade, mostrando
quanto o choque de realidade e
a complexidade do nosso papel
na sociedade e na família mudam
nossas concepções, em especial
as daqueles que tem consciência
plena da reencarnação e da lei de
ação e reação.

conservadoras,
medrosas,
ultrapassadas. Pensava comigo
mesmo, “quando crescer vou fazer
diferente”, “meus filhos não vão
achar a mesma coisa de mim, tenho
certeza”. Sempre amei muito meu
pai, mas nem sempre o admirei.
Confesso que em alguns momentos
cheguei a achar que como homem
ele podia deixar a desejar.
E a vida veio, aos poucos,
preenchendo todos os espaços
antes
ocupados
por
uma
arrogância quase inocente e da

É fato que nascemos meninos e que
com a idade nos tornamos homens
– mas só com a vivência daquilo
que estudamos é que assumimos
nosso papel de Homem. O que
nos transforma em Homens é a
profundidade e intensidade com
que absorvemos aquilo que nossa
oportunidade reencarnatória nos
apresenta como ensinamento.
Quando me tornei Homem passei
a admirar profundamente meu pai.
E se como homem cheguei a achar
que ele não era o melhor exemplo
(o que era um engano), tive plena
convicção de que como Homem
ele era insuperável.

A experiência da paternidade é,
sem dúvida, a maior dessas oportunidades. A sabedoria divina é tão
perfeita que permite que tenhamos
o benefício de ver por dois ângulos
distintos a mesma situação.
Ontem fui filho, hoje sou pai. E ser
um pai completo, na visão espírita,
requer que ofereçamos para nossos
filhos a melhor plataforma que
estiver ao nosso alcance, para que
eles possam cumprir seus planos
reencarnatórios, e tornarem-se
Homens (ou Mulheres, conforme
o caso). É nesse momento em
que entendemos profundamente
tudo aquilo que nossos pais
nos disseram, e muitas vezes,
passamos a agir de forma similar
à deles. Meu pai, conhecendo
minhas tendências, muitas vezes
me negou aquilo que eu muito
queria – porque estava pensando
no espírito e não na matéria.
Muitas vezes me percebo fazendo
exatamente o mesmo com meus
filhos – e por eles sendo criticado
por isso. E a roda vai girando.

crônica espírita
Chris Laguna

O Poder da Prece
Todos nós estamos em busca da
verdade, ou seja, de coisas, de
momentos, de pessoas verdadeiras.
E o poder da prece, será que existe
alguma verdade aí?
Se pararmos para observar, a oração
está inserida em todas as religiões
e, por consequência, em todas as
partes do planeta. A adoração da
divindade sempre existiu (questão
651 do Livro dos Espíritos), e a prece
é utilizada até hoje pela humanidade.
A oração, assim, não é aceita por
um grupo de pessoas ou em uma
época especifica, ela é um consenso
universal e atemporal.
Na literatura espírita há várias
passagens que demostram o poder
da prece. Como exemplo, temos
no livro “Missionários da Luz”
psicografado por Chico Xavier pelo

espírito de André Luiz, o Capítulo
6 intitulado “A oração”, em que
Cecília, esposa que cultiva a prece
fervorosa e reta, consegue auxiliar
o marido em processo curativo e,
ainda, proteger o lar. Parece pouco?
Com certeza não.
E por que então muitos de nós ainda
não damos a devida importância à
prece? Entre outros motivos, tem-se
a questão da oração não atendida.

Conta-se que uma criança estava
sentada no tapete brincando e, ao
olhar para a avó que estava no sofá
bordando, não conseguia entender
o que ela estava fazendo, pois só via
nós e linhas penduradas. A criança
somos nós que, na posição que
nos encontramos, não conseguimos
compreender
os
porquês
de
determinadas situações em nossas
vidas. A mulher representa Deus que,
no seu infinito Amor e dedicação,
ornamenta a vida de cada um,
certamente, da maneira mais bela.
Cabe a nós a oração, o pedido,
mas somente ao Pai avaliar o que
realmente merecemos e precisamos
naquele momento.
Mas não basta a prece por si só.
É fundamental que seja feita com
o coração! Adianta enviarmos

mensagem pelo aplicativo WhatsApp
se não tivermos conexão com a
internet? Não. É simples assim. A
prece é um canal, um momento de
conexão com Deus! Jesus disse:
“Pedi e obtereis”, e os espíritos nos
confirmam que nenhuma prece feita
com o coração fica sem resposta!
Nenhuma!
A vida é uma oportunidade e Deus
coloca as provas que estamos
preparados para enfrentar! A
oração, como presente de Deus,
está ao nosso alcance para que
possamos se merecido, aliviar
sim um pouco nossas provas,
mas acima de tudo, nos dar força
e inspiração para que possamos
escolher o melhor caminho. Ore,
com sentimento, e confie!
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programação

André Steagall Gertsenchtein

PALESTRAS E PASSES
DATA

Ary Lex e a Pureza Doutrinária
Ary Lex nasceu em Barretos, em
06/05/1916, e desencarnou em São
Paulo, em 29/06/2001, aos 85 anos de
idade. Atuou, ao longo da vida, tanto na
Medicina quanto na Doutrina Espírita, em
ambos os casos com destaque.
Como médico chegou a Diretor Executivo
do Hospital das Clinicas da USP, posição
na qual se aposentou. Como espírita,
atuou intensamente na Federação
Espírita do Estado de São Paulo
(FEESP)1, na União das Sociedades
Espíritas (USE)2 e no Instituto Espírita de
Educação3 , entre outros.
Ary Lex viveu período de grande efervescência no meio espírita. Com o
crescimento dos meios de comunicação
(rádios, tevê), e com a visibilidade que a
mediunidade de Chico Xavier e Divaldo
Pereira Franco proporcionavam, a Doutrina ganhou grande número de adeptos, e
muitos centros espíritas foram abertos.
Ocorria,
então,
um
fenômeno
característico: muitos, entusiasmados
com a mediunidade, declaravam-se
espíritas, sem jamais ter lido uma página
de Kardec. Centros Espíritas abriam suas
portas oferecendo apenas o mediunismo
aos seus frequentadores. Outros, ainda,
acrescentavam à mediunidade suas
próprias teorias, com pouca ou nenhuma

relação com
o espiritismo
de
Kardec.
Oradores
competentes
e com grande
aceitação
do
público
falavam em
nome de uma doutrina espírita que,
na verdade, não traduzia os princípios
morais daquela codificada por Kardec.
Preocupados, Ary Lex e outros espíritas
atuantes, entre eles o jornalista Deolindo Amorim e o médico homeopata Luiz
Monteiro de Barros, lançaram um movimento pela Pureza Doutrinária. O objetivo era o de esclarecer o público sobre o
que, de fato, era o espiritismo kardecista,
e separá-lo de outras doutrinas, ainda que
estas se dissessem também espíritas.
O movimento pela pureza doutrinária
pregava que a Doutrina Espírita verdadeira tinha como foco não o fenômeno
mediúnico (que sequer é exclusividade do
espiritismo), mas a transformação moral
do indivíduo, ou seja, sua reforma íntima.
Dono de personalidade apaixonada
e enérgica e profundo conhecedor
do Espiritismo, Ary Lex pregava, nas
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instituições em que atuou, a importância
de preservar os princípios da verdadeira
Doutrina Espírita. Defendia, de forma
intransigente, que as entidades espíritas
vendessem apenas livros identificados
com os princípios de Kardec, pois estas
tornavam-se corresponsáveis por aquilo
que vendiam. Tinha razão!
A alguns poderia parecer que Ary Lex
fosse pessoa intransigente e dura, por
sua forma apaixonada de argumentar.
Quem o conheceu de perto, entretanto,
sabe que era pessoa afável e aberta ao
diálogo. Ao ser contraditado, seus olhos
brilhavam e punha-se a debater amigável
e gostosamente com o interlocutor.
Publicou, através da FEESP, o livro "Pureza Doutrinária", em 1988.
Ary Lex foi um grande amigo do Instituto
Espírita, tendo colaborado em momentos
de grande dificuldade para a instituição e
inspirado muitas gerações de jovens.
E o tema da Pureza Doutrinária
permanece importante hoje, sempre
pautado pelo amor e tolerância
ensinados pela Doutrina Espírita.

03 Jul

Vencendo a Depressão

10 Jul

O Mistério do Amor

17 Jul

Conquista do Sentido Existencial

24 Jul

Desencarnação e Encarnação:Idas e Vindas

31 Jjul

A Casa Espírita e o Mundo Espiritual

07 Ago

Homem e Pai

14 Ago

Lei da Causa e Efeito - Ação e Reação

21 Ago

Orgulho e Humildade

28 Ago

Pedagogia de Jesus

05 Jul

O Adolescente na Família

12 Jul

Dor - Sugestão de Mudança

19 Jul

O Desafio na Vida Familiar

26 Jul

Desencarnação e Encarnação:Idas e Vindas

02 Ago

As Crises no Mundo

09 Ago

Homem e Pai

16 Ago

Ação e Reação

23 Ago

Orgulho e Humildade

30 Ago

Jesus e Responsabilidade

06 Jul

Assistenência Social na Visão Espírita

13 Jul

A Casa Espírita e o Mundo Espiritual

20 Jul

O Desafio da Vida Familiar

27 Jul

Desencarnação e Encarnação:Idas e Vindas

03 Ago

A Humanidade Terrena

10 Ago

Homem e Pai

17 Ago

Ação e Reação

24 Ago

Orgulho e Humildade
Pedagodia doe Jesus:
norte para a responsabilidade

31 Ago
01 Jul
08 Jul

1 - Membro do Conselho Deliberativo de 1942 até
seu desencarne. 2 - Membro do Conselho Deliberativo de 1947 até seu desencarne. 3 - Onde foi
um dos fundadores e presidente por quatro anos.

MENSAGENS DE AMIGOS

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

Sábado - 10 h

Caridade - Amor em Ação
O Semeador

15 Jul

Dor - Sugestão e Mudança

22 Jul

O Desafio da Vida Familiar

29 Jul

Desencarnação e Encarnação:Idas e Vindas

05 Ago

As Crises do Mundo

12 Ago

Homem e Pai

19 Ago

Ação e Reação

26 Ago

Orgulho e Humildade

ATENDIMENTO FRATERNO

responsáveis por recolher.

Nosso povo lida com a terra, com as
raízes, com as plantas e com a cura
através daquilo que Deus nos dá por
meio da Natureza.

Pelos vasos de poucas plantas que cultivam, mas por diversas vezes esquecem de regar e com o mesmo amor que
compraram para ver brotar, jogam fora
e repõem com outra do mercado.

Mais respeito à Natureza, é o que
pedimos. Mais amor com as árvores,
com as praças, com as plantas, com o
nosso verde.
Por todo o lado a destruição vem
crescente. São as corporações, as
pequenas empresas e os pequenos
homens que querem ganhar cada vez
mais, destruindo cada vez mais.
Com isso, perde-se a história, a nossa
história. A história do povo é a história da
cura. A história da Terra. A história das
nossas raízes, que serviu de base para
tantos dos medicamentos modernos
hoje disponíveis no mercado.
Falo da destruição em grande escala,
que em breve acabará com nossas

tribos, para pedir, encarecidamente,
que cada um de vocês adote a causa
da preservação dos pequenos verdes
em suas vidas.
Não tenho a ambição de, por meio
desta carta, evitar o futuro porvir,
do qual tenho pouca ou nenhuma
interferência a realizar, mas espero
colocar vocês para refletirem sobre a
sujeira que observam nos pequenos
matos da área urbana e não se sentem

Pensem no desmatamento que cada
plantinha sofreu para chegar ao seu
lar. Pensem no sufocamento das
raízes pelo lixo acumulado. Pensem no
sofrimento das plantas como pensam
no sofrimento de um amigo e pensem
diversas vezes antes de desmerecê-lo.
Nossas amigas geram o tão necessário
oxigênio às suas sobrevivências. Devem
cuidar das nossas irmãs para que elas
possam continuar cuidando de todos.
(Mensagem recebida em 27/março/2017 ditada por um Espírito Amigo Indígena)

***

Mensagem recebida durante os trabalhos
do grupo de Atendimento Espiritual

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

4a.feira

15 e 20:00 Básico de Espiritismo

15 e 20:00 Educação Mediúnica I e II

5a.feira

20:00

Educação Mediúnica II

20:00

Educação Mediúnica I

Sáb.

10:00

Educ. Espírita para Infância

ÁREA EDUCACIONAL

17:00

Inglês Básico

2a.feira

18:45

Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)

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

18:45
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

ÁREA Filantrópica

3a. e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

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

Jul/Ago 2017
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Maria Luiza Zilio Ferreira

Livre Arbítrio: Liberdade e Vontade
A Doutrina Espírita, através dos
seus princípios básicos, apresenta
conceitos essenciais e fundamentais
para entendermos questões ligadas
à existência do Espírito e da sua
participação no aperfeiçoamento de si
mesmo e do mundo.
A relevância do livre-arbítrio e da
relação existente com a liberdade e
vontade apontam para a necessidade
de ampliar e aprofundar o estudo sobre
o tema e transcender às interpretações
restritas e equivocadas.
Na busca por entendimento recorremos
a um dos conceitos fundamentais do
Espiritismo: a evolução. Esclarece a
relação intrínseca entre o livre-arbítrio,
liberdade, vontade e o processo
evolutivo individual do Espírito.
Algumas questões são muito comuns
quando analisamos o tema. Uma delas
é: qual é o alcance da liberdade e
possibilidades de escolha do Espírito?
Pode tomar decisões baseado na sua
vontade? Tem liberdade e livre-arbítrio
para traçar o seu destino?
A outra questão refere-se a uma
citação muito comum: “Não cai
uma única folha de árvore sem a
vontade de Deus”. Estamos diante do
paradoxo: livre-arbítrio e determinismo.
Como entender a relação entre o
determinismo divino e a vontade do
Espírito para decidir e escolher as
próprias experiências e mudar o rumo
de sua vida?
Alguns equívocos apontam para a
interpretação de um determinismo
divino que intervém nos fenômenos da

Lei Divina expressa pelos instintos,
direcionando e garantindo experiências
que promovem o desabrochar das
suas faculdades.

natureza, como também, no destino
dos Espíritos.
O Espiritismo admite a existência do
determinismo divino que se expressa
pela Lei Divina. Rege e mantém
o desenvolvimento dinâmico e a
transformação constante do universo e
de toda a criação. As folhas caem pela
força das leis que regem o reino vegetal
e a renovação da vida.
Na vida do Espírito como se processa
esse determinismo?
Os Espíritos, seres inteligentes
do Universo, dotados de todas
as
potencialidades,
perfectíveis
na essência são criados livres e
possuidores de livre-arbítrio e vontade
para agirem no mundo. Iniciam a sua
trajetória rumo à plenitude.
Se a existência do Espírito estivesse
submetida
a
um
determinismo
divino total e irrestrito, ele não seria
livre, não escolheria, nem tomaria
decisões, portanto, não teria qualquer
responsabilidade sobre os seus atos.
Esse determinismo não anula o
livre-arbítrio. Atua nas primeiras fases
da existência do Espírito, através da

Nessas fases apesar de dotado do
livre-arbítrio, vontade e liberdade, as
condições evolutivas do Espírito ainda
não atingiram consciência ampla que
lhe possibilite o uso desses atributos.
Então, entra em ação o determinismo
divino que o impulsiona viver situações
e experiências preponderantes para
que ocorra sua ascensão a graus
evolutivos superiores.
Assim, as capacidades em potencial
desabrocham, ampliam-se até que
o Espírito atinja a consciência de si
mesmo. É nessa fase, denominada por
Allan Kardec de “fase hominal”, que o
Espírito reúne condições de usufruir da
sua liberdade de ser, agir, escolher e
decidir segundo a sua vontade.
Quanto mais elevado for o nível de
desenvolvimento e de consciência do
Espírito menor será o determinismo
divino. Isso não quer dizer que há
maturidade suficiente que lhe permita
escolher os melhores caminhos e
experiências. Os equívocos e erros são
constantes e auxiliam o aprendizado.
Essas conquistas ainda são pouco
desenvolvidas. O processo é gradual e
lento. A progressão é contínua.
No entanto, a vontade é a propulsora
do progresso do Espírito. É necessário
que ele tenha vontade de ser livre, de
agir, escolher, decidir. Sem a vontade
não há como usar a liberdade e o
livre-arbítrio. Desequilíbrios da vontade
provocam decisões e escolhas

equivocadas.
Além
da
vontade
existem
constrangimentos externos e internos
que interferem no livre-arbítrio.
Influências externas:
-
Sociais: vida
leis, contexto
interações.

social e suas
histórico e as

- Tradições: heranças
religiosas e familiares.

culturais,

Influências internas:
- C ondições
de
encarnado:
predisposições, nível evolutivo.
-
H istória
do
Espírito:
elos
e condicionamentos anteriores.
- R esponsabilidades
assumidas:
compromissos e escolhas para
ajustes e superação.
O exercício do livre-arbítrio é um desafio
para o crescimento espiritual. É uma
conquista evolutiva que redireciona
e permite que o Espírito ressignifique
experiências e valores.
Quanto mais elevada for a consciência
de si, de Deus e da sua participação
na obra divina, maior será a percepção
do Espírito no uso da vontade e livrearbítrio para criar e construir. Agirá com
maior responsabilidade e para o bem
comum, respeitando os limites e se
alinhando à Lei Divina.
Bibliografia:
Kardec, Allan (Livro dos Espíritos-Lei Liberdade).
Pires, Herculano (O Espírito e o tempo –pg.152).
Boberg, J Lázaro (Leis de Deus – pg.174).

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

