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Esperança 
LEIA TAMBÉM

 Conhecendo  
Joanna de Ângelis 

Espíritos da quilatagem de Joanna 
de Ângelis revelam sua exuberância 
moral e intelectual através do 
aprimoramento do conhecimento e 
do sentimento, asas com as quais 
o homem alça o êxito existencial.  
Página 3.

Infância e Juventude  
O intelectualismo não supre o cultivo 
dos sentimentos.  Razão e coração 
devem marchar unidos na obra do 
aperfeiçoamento do espírito, pois 
em tal importa o senso da vida.  
Página 3.

Evangelho
O perdão liberta, mas apenas a 
misericórdia permite ao devedor 
a compensação do mal com a 
prática do bem a quem quer que 
seja.  Página 5. 

Assunto em Família
A dor é real, ela existe. Já o 
sofrimento é psíquico, é uma 
escolha, é a forma como 
escolhemos passar por uma dor.   
Página 6.

A esperança é um importante agente de mudança, ao mesmo tempo em que traz consolo 
e alívio, convida a agir, a ser resiliente, a rever atitudes, conceitos e ilusões. Página 4

Matéria Especial  
Incorporar novas atitudes ao 
dia a dia farão uma grande 
diferença na quantidade do que 
consumimos e também no lixo 
gerado. Página 7.

Crônica Espírita
Uma vez adquirida convicção 
na sobrevivência do Espírito 
ampliam-se nossos horizontes 
de entendimento. Deixamos de 
enxergar somente o “agora” e 
passamos a ter uma visão dilatada 
da nossa existência.  Página 6.

Matéria Doutrinária
Segundo o espiritismo, a 
necessidade de destruição não 
se dá de forma igual em todos os 
mundos, será cada vez menos 
necessária quanto mais evoluído for 
física e moralmente este mundo.. 
Página 8.



SugESTãO DE LEITurA

O Amor tudo pode, tudo faz.
Um jovem aprendiz pergunta a seu mestre: 

- Mestre, qual a diferença entre a tristeza e a felicidade? 

O mestre responde:

- É o convite. A tristeza entra sem bater e a felicidade você que convida.

A tristeza aparece nas dificuldades da nossa vida, invadindo os noticiários 
da TV, dos jornais, das revistas, da internet e etc. Aparece em nosso 
trabalho, em nossa família, na saúde, em nossos relacionamentos. 

A verdadeira felicidade vem da superação dessas dificuldades. É conseguindo 
alcançar cada pequeno objetivo, cada singela conquista que vamos 
convidando a felicidade a preencher todos os momentos da nossa vida.

Assim, de certa forma, devemos ser gratos pelos obstáculos que a 
vida nos proporciona, pois são eles que nos ensinam, que traçam 
o nosso caminho evolutivo. O que seria da nossa existência se só 
houvesse facilidades, se não tivéssemos que fazer nenhum esforço 
para conseguirmos os nossos desejos?

Nos momentos difíceis, não podemos nunca deixar de ter esperança. 
São através desses momentos que conseguimos crescer, que atingimos 
a maturidade. São esses testes que nos permitem treinar a confiança, 
a paciência, a tolerância, a resiliência, o perdão e a nossa capacidade 
de distribuir e receber amor. 

“Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permaneça confiando. 
Se tudo estiver contra, e o insucesso te ameaçar com o desespero, 
ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de 
melhor para nós. A lei de Deus é de amor. E o amor tudo pode, tudo 
faz”, nos diz Joanna de Ângelis.

Mauricio Romão
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O PROBLEMA DO SER, DO DESTINO E DA DOR
Léon Denis (1846/1927) França 
Autodidata, aos 18 anos conheceu O Livro dos 
Espíritos e tornou-se adepto do Espiritismo.  
Desempenhou importante papel na sua divulgação, 
enfrentando as críticas do positivismo materialista, do 
ateísmo e a reação do Catolicismo. A partir de 1910 
a sua visão começou a diminuir, mas prosseguiu no 
trabalho de defesa da Doutrina. Aprendeu a linguagem 
Braille. Trabalhava em seu novo livro O Gênio Celta e 
o Mundo Invisível quando sofreu uma pneumonia,  
e com a ajuda de secretárias, concluiu a obra. 
Desencarnou em 12 de abril de 1927 em sua casa. As 
suas grandes produções na literatura espírita, 
e seu caráter afável e abnegado, valeram-lhe 
a alcunha de Apóstolo do Espiritismo.Ao longo 
de sua vida manteve estreita ligação com a 
Federação Espírita Brasileira, sendo indicado 
para Presidente honorário da instituição (1901). 

 
O PROBLEMA DO SER, DO DESTINO E DA DOR: Enfoca os problemas 
da angústia e da dor, o destino do homem e a maneira de compreender  
e equacionar os obstáculos e as vicissitudes da vida terrena.

Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? 
Qual o objetivo da nossa existência? Essa a formidável problemática do 
Ser, que Denis descerra-nos com clareza e precisão, fundamentando-se 
nos princípios do Espiritismo.

Este clássico responde a nossas dúvidas mais íntimas e nos dá nova forma  
de enxergar o mundo e a nossa destinação perante ao Universo.

No mês de agosto, a Área Doutrinária deu início a uma nova turma do Curso 
Básico de Espiritismo às quintas-feiras às 20h e a dois novos grupos de estudo. 
O primeiro sobre a obra "O Evangelho Segundo o Espiritismo" acontecendo às 
quartas-feiras das 18h50 às 19h50. E às quintas-feiras das 18h50 às 19h50 
acontece o estudo das obras da autora espiritual Joanna D'Ângelis. 

Também no mês de agosto, teve início um novo curso da Área Educacional: Curso 
de Excel aplicado ao dia-a-dia, às terças-feiras das 19h30 às 21h. 

E o mês de setembro é todo dedicado a "valorização da vida". A campanha da 
FEB, conhecida como Setembro Amarelo tem o objetivo de chamar a nossa 
atenção para a preciosa oportunidade e instrumento da nossa evolução -  
a nossa vida encarnada. 

Na primeira semana de outubro, o IEE será  destaque num ciclo de palestras que 
vai  celebrar os seus 68 anos de atividades. Da sua origem até os dias de hoje, 
sua história será contada por seus  próprios trabalhadores e ilustrada por quatro 
diferentes temas: "A história de uma casa espírita"; "Conhecendo o IEE"; "O nosso 
IEE"; "Uma casa de todos nós". Nessa semana especial, todos os frequentadores 
receberão uma lembrança de aniversário elaborada pelo grupo de voluntárias das 
oficinas de artes manuais do IEE.



Helga Klug Doin Vieira
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Joanna de Ângelis  
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Apresentar Joanna de Ângelis é tarefa 
de grande responsabilidade por se 
tratar de Espírito de brilho excepcional, 
que auxilia as criaturas sobremaneira 
nos dilemas existenciais da atualidade, 
através de lições e teorias transmitidas 
ao médium Divaldo Pereira Franco, 
norteando a compreensão das 
questões aflitivas que permeiam as 
relações na contemporaneidade. 

Espíritos da quilatagem de Joanna de 
Ângelis revelam sua exuberância moral 
e intelectual, adquirida nas múltiplas 
experiências carnais, que permitiram a 
evolução própria da humanidade, através 
do aprimoramento do conhecimento e do 
sentimento, asas com as quais o homem 
alça o êxito existencial. 

Segundo revelação do próprio Espírito, 
se assesta realizar experiências 

educativas e evangélicas, colaborando 
com o Mestre na divulgação das 
finalidades às quais o ser humano 
deverá estar afeito. 

Dentre suas encarnações merece 
destaque seu encontro com o Mestre 
nas pregações do lago. Era mulher 
de caráter nobre de nome Joana, 
casada com Cusa, intendente de 
Ântipas1. Descobrindo Jesus, tornou-
se praticante do Cristianismo e morreu 
queimada no Coliseu no ano 68 d.C., 

INFÂNCIA E JuVENTuDE

Instrução e Educação

É preciso não confundir instrução 
com educação. A educação abrange 
a instrução, mas pode haver instrução 
desacompanhada de educação.

A instrução relaciona-se com  
o intelecto: a educação com o caráter. 
Instruir é ilustrar a mente com certa 
soma de conhecimentos sobre um 
ou vários ramos científicos. Educar  
é desenvolver os poderes do espírito, 
não só na aquisição do saber, 
como especialmente na formação  
e consolidação do caráter.

O intelectualismo não supre  
o cultivo dos sentimentos. "Não 
basta ter coração, é preciso ter 
bom coração", disse Hilário Ribeiro,  
o educador emérito cuja extraordinária 
competência pedagógica estava na 
altura da modéstia e da simplicidade 
que lhe exornam o formoso espírito.

Razão e coração devem marchar 
unidos na obra do aperfeiçoamento do 

espírito, pois em tal importa o senso 
da vida. Descurar a aprendizagem 
da virtude, deixando-se levar pelos 
deslumbramentos da inteligência,  
é erro de funestas consequências.

Diz Vieira: “Se veio a Sabedoria divina 
ao mundo, por que não alumiou 
estes erros, por que não tirou estas 
ignorâncias? Porque errar ou acertar 
em todas as matérias, sabê-las ou 
não as saber, pouca coisa importa; 

o que só importa é saber salvar, o 
que só importa é acertar a ser bom: 
e isto é o que nos veio ensinar o Filho 
de Deus. Nem ensinou aos filósofos 
a composição dos continentes, nem 
aos químicos o descobrimento da 
pedra filosofal, nem aos médicos 
as virtudes das ervas; nem aos 
astrólogos e astrônomos o número 
e as influências dos astros: só nos 
ensinou a ser humildes, só nos 
ensinou a ser castos, só nos ensinou 
a fugir da avareza, só nos ensinou a 
perdoar as injúrias, só nos ensinou 
a sofrer perseguições pela causa 
da justiça, só nos ensinou a chorar 
e aborrecer o pecado e amar e 
exercitar a virtude; porque estas são 
as regras, os preceitos e os teoremas 
por onde se aprende a ser bom, a ser 
justo, que é a ciência que professou 
e veio ensinar o Filho de Deus".

Os pais se preocupam com  
a carreira que os filhos deverão seguir, 
deixando-se impressionar pelo brilho 

e pelo resultado utilitário que de tais 
carreiras possam advir. No entanto, 
deixam de atentar para a questão 
fundamental da vida, que se resolve 
em criar e consolidar o caráter. Antes 
de tudo, e acima de tudo, os pais 
devem curar da educação moral 
dos filhos, relegando às inclinações  
e vocações de cada um a escolha da 
profissão, como acessório.

A crise que assoberba o mundo  
é a crise de caráter, responsável por 
todas as outras.

Temos vivido sob o despotismo 
da inteligência. Cumpre sacudir-
lhe o jugo fascinador, proclamando 
o reinado do caráter, o império 
da consciência, da moral e dos 
sentimentos.

Texto extraído do livro O Mestre na Educação  
Pedro de Camargo – Vinícius

em razão de sua fé.Noutra encarnação 
viveu como Clara de Assis, na Itália, 
no Sec. XIII, onde trabalhou ao lado 
de Francisco de Assis, na causa dos 
pobres e necessitados. 

No Sec. XVII encarnou no México 
como Sór Juana Inés de La Cruz, 
maior poetisa de língua hispânica, com 
escritos de vanguarda de rara beleza, 
ainda hoje estudados em Harvard. 

Sua última encarnação ocorreu, entre 
1761 e 1822, em Salvador, Bahia, 
onde morreu defendendo o Convento 
da Lapa contra soldados portugueses, 
tornando-se mártir da Independência 
do Brasil. 

Joanna de Ângelis foi convocada para 
fazer parte da equipe do Espírito de 
Verdade, assinando como “Espírito 

Amigo” duas instruções no Evangelho 
segundo o Espiritismo: A Paciência 
(cap. 9, item 7) e Dar-se-á àquele que 
tem (cap. 18, item 15), mensagens 
recebidas em 1862, respectivamente, 
em Havre e Bordéus, na França. 

Desde a segunda metade do Sec. 
XX é mentora espiritual de Divaldo 
Pereira Franco, tendo publicado 
através de sua mediunidade mais de 
60 obras, algumas traduzidas para 
oito idiomas abordando temas atuais, 
com requinte linguístico próprio dos 
espíritos superiores. 

Deverá reencarnar em breve como 
educadora, para alavancar o avanço 
moral. 

1. Livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de 
Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. 



Sandra Mello Dourado

A esperança é uma virtude que 
tem lugar de destaque junto às 
demais virtudes, como paciência, 
gratidão, amor e fé. Destaque 
porque nenhuma cultura consegue 
viver sem esperança, é fator 
de sobrevivência.  A esperança 
não estabelece vínculo só com 
o próximo, mas com a essência 
Divina que habita em cada um, que 
é o amor, que é Deus. 

Como nos conforta e acalma 
o coração quando alguém nos 
sensibiliza e nos faz perceber que 
a solução está ali, bem pertinho. 
É como você ser coberto quando 
está com frio por não atinar que 
o cobertor estava ao seu lado, 
bastava puxá-lo. O desespero 
não é bom conselheiro, embaça a 
nossa visão. Na serenidade você 
vê a solução. 

Porém, esperança não é 
acomodação. Esperar é aguardar 
e, aguardar vem de guardar, 
proteger, cuidar, zelar por, cuidar 
da vida. Não é ter controle sobre 
tudo na existência, há situações 
que não controlamos. Muitas vezes 
a vida não segue como queremos, 
mas segue como precisamos. 

"Certa vez, um homem pediu a 
Deus uma flor... e uma borboleta. 
Mas Deus lhe deu um cacto... e 
uma lagarta. O homem ficou triste, 
pois não entendeu o porquê do 
seu pedido vir errado. Passado 
algum tempo, o homem foi verificar 
o pedido que deixara esquecido. 
Para sua surpresa, do cacto 
havia nascido a mais bela das 
flores. E a lagarta transformara-
se em uma belíssima borboleta. 
Deus sempre age certo. O Seu 
caminho é o melhor, mesmo que 
aos nossos olhos pareça estar 
dando tudo errado. Se você pediu 
a Deus uma coisa e recebeu outra, 
confie. Tenha a certeza de que Ele 
sempre dá o que você precisa, no 
momento certo. Nem sempre o 
que você deseja... é o que você 

precisa. Como Ele nunca erra na 
entrega de seus pedidos, siga em 
frente sem murmurar ou duvidar”

Problemas existem para serem 
resolvidos, mas não precisa ser 
sozinho, procure ajuda do amigo, 
do familiar querido, do médico, 
do terapeuta, na religião e acima 
de tudo em Deus. Em todas as 
situações há alguém zelando 
por nós. Não há vergonha na 
fragilidade, há sim orgulho em 
achar que somos autossuficientes 
e não precisamos de ninguém. 

A esperança é um importante 
agente de mudança, ao mesmo 
tempo em que traz consolo e alívio, 
convida a agir, a ser resiliente, 
a rever atitudes, conceitos e 
ilusões. Ilusões? Sim, a esperança 
não é ilusão de que tudo vai se 
transformar de forma mágica: 
as dificuldades financeiras nos 
chamam a economizar, a ver que 
podemos viver com menos. Mas 
se continuamos vivendo da mesma 
forma, com a esperança platônica 
de que “alguém” vai resolver o 
problema, ficaremos desalentados 
e desanimados, pois não teremos 
o resultado almejado por falta de 
uma esperança ativa. 

As crises pessoais, políticas e 
econômicas tem questões morais 

e éticas adoecidas na sua origem. 
Por isto as crises se repetem, 
porque ainda não fizemos as 
modificações necessárias e 
profundas. “Conhecereis a verdade 
e ela vos libertará” convida ao 
autoconhecimento. No momento 
de crise ou conflito, revelam-se 
partes do nosso inconsciente 
que nos perturbam e no lugar 
de reconhecer, não se culpar, 
aceitar, integrar à consciência e 
trabalhar as questões, projetamos 
por medo da dor ao lidar com 
estes conteúdos. Deste modo 
estacionamos, continuamos em 
conflito embotando a esperança. 
“O homem que não atravessa o 
inferno de suas paixões também 
não as supera” Carl Gustav Yung 

A vida na Terra é transitória, é a 
justa oportunidade de reparar 
erros, vencer vícios e potencializar 
virtudes, desenvolver inteligência 
e senso moral. Ocorre através 
das provas, do cumprimento 
de tarefas, mas só se aprende 
e evolui se todas as instancias 
forem permeadas pela gratidão 
e pelo amor, sem revolta.  Se 
esperarmos que a felicidade 
chegue para ser grato e amar, 
estaremos no caminho inverso. 
Pois só o amor e a gratidão 
trazem felicidade. Deste modo, 
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Esperança
tarefa boa é a bem cumprida para 
o bem, não a que te dá projeção 
social. Pensemos, o que nos 
será cobrado? Se fizermos todo  
o bem que podíamos? Deus é justo  
e bom, não há privilégios, trocas, 
concessões, graça, mas sim Leis 
perfeitas que permitem a todos  
a felicidade possível neste mundo.

Não estamos condenados 
para sempre a dores e provas, 
somos seres eternos. Os amigos 
espirituais estão sempre nos 
auxiliando, mas precisamos querer 
a ajuda, somos coparticipantes na 
obra de Deus e não marionetes. 
Experimente ajudar quem não quer 
ser ajudado... é, não há milagre, 
esbarramos no livre arbítrio e no 
tempo de cada um. 

Sendo coparticipantes desta obra 
grandiosa de evolução não nos 
percamos em lamúrias, desânimos, 
tristeza, não há tempo para isto. 
Os problemas políticos, sociais 
e pessoais fazem parte do nosso 
estágio evolutivo. Quando Deus 
nos coloca na Terra conta conosco 
para fazer parte da mudança, não 
importa o tamanho da tarefa, mas 
sim se você faz com amorosa 
dedicação, não tenha pressa, 
apenas faça. Discutir menos sobre 
as diferenças e unir esforços para 
objetivos nobres. Convicção nos 
princípios éticos e morais aliados a 
esperança sustentam um futuro de 
entendimento e de paz.  

As lições do mestre Jesus de 
consolo e esperança são universais, 
podem e devem ser aplicadas em 
qualquer tempo e lugar. O amor 
é universal, é postura de vida,  
é atitude gerando esperança. 

 “A noite espera o dia, a flor o fruto, 
o verme o porvir… O homem, 
ainda mesmo que mergulhe na 
descrença ou na dúvida, na lágrima 
ou na dilaceração, será socorrido 
por Deus com a indicação  
do futuro.” Emmanuel    
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Bem-Aventurados os que são misericordiosos
Marcelo William Prado.

Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE

A mensagem deve falar ao sentimento 
do leitor porque é tema inerente a todas 
as consciências dos seres inteligentes; 
são as bases das leis divinas e naturais 
do Criador que nos falam ao íntimo e que 
permite alcançarmos o almejado estágio 
de felicidade quando em comunhão e 
harmonia com as mesmas leis.

Aquele que ofende e que comete 
o mal produz ressentimentos no 
seu semelhante que, mesmo sendo 
perdoado pelo ofendido, ainda é 
devedor segundo a sua consciência. 
Mas a misericórdia divina permite 
ao devedor a reparação do mal que 
cometeu e a reconciliação com o 
ofendido mesmo que já tenha sido 
perdoado. O perdão liberta, mas 
apenas a misericórdia permite ao 
devedor a compensação do mal com a 
pratica do bem a quem quer que seja.

Por isso, se diz: a Justiça é de Deus! 
Quem ama protege, cuida e cultiva 
o querer bem. Felizes aqueles que 
amam porque possuem os alicerces 
da virtude, e mais sublimes ainda 
são quando nunca se ofendem e 
não necessitam perdoar porque 
amam incondicionalmente e livres 

VAMOS COLORIR? 

Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque eles alcançarão misericórdia. 
(Mateus,5:7.) 

estão dos males da intolerância  
e do ressentimento. 

Tens o exemplo: Jesus.  A 
contrariedade das ideias entre 
os semelhantes é campo fértil de 
discórdias e diferenças na atmosfera 
que cultivamos, mas o bálsamo celeste 
do autoconhecimento que a doutrina 
de Jesus nos traz é o instrumento 
de auxílio na busca da melhoria e 
da evolução moral do ser. O perdão, 
o amor, a caridade e a fraternidade 
são a sua redenção. Se ainda não 
consegue deixar de se ofender, 
então apenas perdoe e já estará no 
caminho da felicidade prometida pelo 
Mestre. Assim, nos sentimos dignos 
de receber a misericórdia e o perdão 
Divino, nós que somos tão imperfeitos 

e falíveis diante de suas Leis que 
estão gravadas em nossa consciência 
e que ainda assim, persistimos no 
cometimento do mal. 

A criatura humana e espiritual somente 
pode dar aquilo que possui. Portanto, 
ore pelo seu desafeto que ainda não 
sabe perdoar-te e vigie-se caso ainda 
não possua esse sentimento sublime. 

Em plena transição planetária onde 
os  melhores dias estão no porvir 
e no horizonte do Orbe, e o estágio 
evolutivo alcança o âmbito regenerador 
das energias que vibram nas 
diversas esferas habitadas por seres 
inteligentes, e o bem e o justo serão 
as práticas e atos comuns à maioria 
das criaturas, muitos de nós ainda 
sofremos diante dos acontecimentos e 
fatos cruéis da atualidade, observados 
no cotidiano dos noticiários, mesmo 
assim, julgamos e condenamos 
exatamente porque esquecemos a 
promessa do Mestre Jesus que está 
no leme da nossa embarcação e do 
nosso destino. 

Caso julgues alguém, reprima o mal 
que te assombra, mas nunca o de 
desacreditar as pessoas cujos atos 
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critica porque seria a maledicência  
e a maldade o motivador de tuas 
ações. O nosso dever é o de realizar 
o bem em tudo que fazemos, por isso 
o juízo existe. A sociedade precisa 
reprimir o mal porque cabe ao homem 
auxiliar o progresso do seu semelhante, 
mas importa não tomar em sentido 
absoluto o princípio: "Não julgueis se 
não quiserdes ser julgado", porque  
a letra mata e o espírito vivifica. 

Sabe-se que julgar é um fato  
e a autoridade para censurar está 
na razão direta da autoridade moral 
daquele que censura. Por isso evoluir 
sempre. Sentir-se culpado daquilo 
que condena noutrem é abdicar 
dessa autoridade, é privar-se do 
direito de reprimir o errado e o nocivo 
ao bem coletivo.

O orgulho envenena e nos faz 
estacionar na estrada do progresso, 
afastando-nos das muitas virtudes 
do espírito. A caridade ao contrário, 
que é simples e indulgente, modesta 
e oposta a todo sentimento de ordem 
inferior, nos encaminha ao progresso 
moral tão bem apresentado na obra 
do Evangelho de Jesus. Tenhamos 
misericórdia. Somos imortais!!



Ana Maria Racy
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Dor-Doença – Sugestão de mudança
Dor... como uma palavra tão 
pequena pode causar um caos 
tão grande em nossas vidas? E 
como imaginar que esse caos 
pode ser ainda maior se não 
compreendermos e aceitarmos a 
dor como sugestão de mudança e 
não como castigo?
Para entendermos isso um pouco 
melhor, precisamos saber o que é 
a dor. A dor é real, ela existe. Por 
exemplo, dor de estômago, dor de 
cabeça, quebrar uma perna, isso 
é dor. Já o sofrimento é psíquico, 
é uma escolha, é a forma como 
escolhemos passar por uma dor. 
A dor tem também um significado 
simbólico e vale a pena refletirmos 
sobre ele. A dor é um sintoma, 
uma forma de pedir ajuda e de 
atenuar a angústia interior, entre 
outras coisas. 
Uma pessoa manifesta através do 
corpo os afetos e sofrimentos não 
expressos verbal e claramente. 

Isso nos faz compreender que 
aquilo que nos ameaça mais 
assustadoramente normalmente 
vem de nós mesmos e não de fora. 
Diz Joanna de Ângelis: “...
uma pessoa passa por um 
aborrecimento, depois por outro e 
assim cultiva os vírus emocionais 
que facultam a instalação de 
processos degenerativos, 
responsáveis pelo agravamento 
das suas doenças”. Isso nos 
faz pensar sobre a forma 
como estamos lidando com os 

desagrados da vida, pois eles se 
tornarão os vírus emocionais que 
nos farão adoecer.  
Todos queremos ser saudáveis, 
mas o que temos feito para isso? 
Julgamos, criticamos, estamos 
sempre certos? Ou olhamos para o 
próximo e buscamos compreender 
a sua dor, olhamos para dentro 
de nós mesmos, buscando o 
autoconhecimento para nos 
tornarmos melhores como seres 
espirituais, vivenciando uma 
experiência carnal para evoluirmos 

CrôNICA ESPÍrITA

Cláudio Miranda Marins

Há pessoas que dizem não acreditar 
em Espíritos. É criado então um 
paradoxo, pois é como se dissessem 
não acreditar na sua própria existência, 
visto que também são Espíritos, porém 
temporariamente encarnados1. 

A sobrevivência do espírito após 
a morte (imortalidade da alma) é 
pregada por todas as religiões, mas 
somente a Doutrina Espírita, foi além 
da convicção religiosa comprovando 
cientificamente a sobrevivência 
da alma! Após o lançamento de O 
Livro dos Espíritos, a nossa pátria 
verdadeira descortinou-se vívida 
e bela perante nossos olhos. O 
Espiritismo “matou a morte”! Estar 
consciente de que somos um Espírito 
imortal faz toda a diferença em nossa 
jornada diária:

• Quantas esperanças não seriam 
facultadas àqueles que se encontram 
em uma situação transitoriamente 

desfavorável, se tivessem a certeza 
de que o espírito é imperecível 
e que dias melhores chegarão...
que temos a eternidade à nossa 
frente para conquistarmos nossa 
felicidade e perfeição;

• Quantos prantos não seriam 
consolados se aqueles que “perderam” 
entes queridos pelas “garras da morte,” 
tivessem a convicção de que aqueles 
que amamos continuam a existir, em 

outra dimensão;

• Quantos moribundos que aguardam 
seu momento chegar, seriam 
poupados do medo da sua extinção 
completa se soubessem que “A crença 
de que após a morte física vem o nada 
é incompatível com a Perfeição, a 
Justiça e a Bondade de Deus”2;  

• Quantos equívocos gravíssimos 
relacionados a suicídio, pena de morte, 
aborto e eutanásia seriam evitados 
se fossem feitas luzes acerca dos 
conhecimentos espirituais.

Uma vez adquirida convicção na 
sobrevivência do Espírito ampliam-se 
nossos horizontes de entendimento. 
Deixamos de enxergar somente o 
“agora” e passamos a ter uma visão 
dilatada da nossa existência, das 
possibilidades futuras, do entendimento 
das nossas aflições atuais e da 
necessidade de nos conhecermos 

melhor como seres espirituais. 
Para conhecermos as virtudes já 
conquistadas e os pontos onde ainda 
necessitamos de aprimoramento, 
precisamos de um “gabarito”, nosso 
guia e modelo: Jesus3.  

Sob esta perspectiva o Espírita possui 
imenso manancial de informação para 
transformar para melhor, sua realidade 
atual e a de seus semelhantes. Para 
evoluir não basta somente cumprir 
uma missão no campo da prática 
espírita. É preciso crescer em todas as 
dimensões possíveis: afetiva, relacional, 
emocional, familiar, intelectual, política, 
sexual, profissional, religiosa, etc.

“Portanto, sede vós perfeitos, como 
é perfeito vosso Pai Celestial”- Jesus 
(Mateus 5:48)

1- O Que é o Espiritismo, cap.II, item Dos 
Espíritos – Allan Kardec 2 - O Céu e o Inferno, 
primeira parte, cap.I -Allan Kardec 3 - O Livro 
dos Espíritos,  questão 625 - Allan Kardec

Consciência da Imortalidade

moralmente? O que temos 
exercitado em nossas vidas?
Diz Freud: a base das neuroses 
está no conflito entre a busca 
do prazer e a necessidade de 
adequação à realidade.
Diz Hammed: “As dores da alma 
provocam um aperto no peito, 
uma dificuldade de respirar, uma 
sensação de que o coração vai 
se partir. As dores da alma são 
as educadoras ou instrutoras 
particulares que a Harmonia da Vida 
nos concedeu, para vencermos 
bloqueios e obstáculos íntimos”.
Portanto, percebemos que tudo se 
complementa e a Doutrina Espírita 
caminha lado a lado com a ciência.
Encerro com a frase do livro “A 
doença como caminho”, Thorwald 
Dethlefsen e Rüdiger Dahlke: 
“A doença obriga o ser humano 
a permanecer na trilha rumo à 
unicidade, e por isso: A doença 
é um caminho para a perfeição”. 



ATENDIMENTO FrATErNO
DIA HOrA OBJETIVO / TEMA

2a. e 
5a.feira 19:30

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

PrOgrAMAçãO

MENSAgENS DE AMIgOS

Inspira. Expira. Sinta o ar entrar e sair.
Relaxe cada vez mais. 
Esvazie os pensamentos e expire 
qualquer mau sentimento. Abra 
espaço para inspirar as boas vibrações 
que dançam e circulam levemente em 
qualquer ambiente, em que uma ou 
mais pessoas buscam agir com amor 
e praticar o bem.
Encontre forças nas orações diárias. 
Fortaleça-se na espiritualidade. As boas 
energias, que restauram e revigoram, o 
encontrarão naturalmente e terá forças 
para recomeçar quantas vezes forem 
necessárias. Tenha fé.
Um amigo
*
A ansiedade, a angústia e a impaciência 
parecem aumentar a cada geração. Em 
um universo cada vez mais conectado, 
onde as informações correm num 
piscar de olhos, e o que se faz agora já 

é sabido por todos no minuto seguinte, 
torna-se um desafio ainda maior, 
praticar a PACIÊNCIA.
Aguardar que o idoso atravesse a rua, 
embora o sinal já tenha aberto para você 
passar. Aguardar que um amigo termine 
de contar uma novidade, da qual você já 
ouviu falar.  Aguardar que o gago termine 
seu raciocínio, que a criança expresse 
seus sentimentos, que a palestra chegue 
ao fim, que a fila siga seu curso... Enfim, 
são tantos os pequenos exemplos dos 
desafios da paciência colocada a teste e 
tão raros os momentos em que o teste é 
superado com o devido louvor.

Espera-se dos outros aquilo que você 
mesmo não consegue dar. Estranho, 
não é mesmo?
E praticam-se as mesmas atitudes dia 
após dia. Neste contexto crescente da 
falta de tempo e da impaciência, é preciso 
parar e respirar. Dedicar tempo para 
apreciar os poucos momentos de paz. 
Verdadeiramente aproveitar e participar 
das conversas com familiares e amigos, 
sem pensar no próximo compromisso. 
Ouvir com carinho e atenção os que lhes 
falam, como você gostaria de ser ouvido.
Contemplar os pequenos milagres 
da Natureza. Escutar as histórias dos 
mais velhos, buscando aprender com 
a experiência alheia. Não alimente a 
impaciência. Desafie-a e vença. Seja 
mais forte e não alimente aquilo que 
não lhe faz bem.
Um amigo.
* * *
Mensagens recebidas durante os trabalhos do 
grupo de Atendimento Espiritual

PALESTrAS E PASSES
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
04 Set Missão do Homem na Terra
11 Set A Prática do Perdão

18 Set Espiritismo com Consciência  
e Responsabilidade

25 Set Autoconhecimento
02 Out A História de uma Casa Espírita
09 Out Espiritismo e Saúde 
16 Out Asas da Evolução: Sabedoria e Amor
23 Out Os 160 anos do Livro dos Espíritos
30 Out A Missão de Jesus

QUARtAS-FEIRAS - 12 h
06 Set Missão do Homem Inteligente na Terra
13 Set A Prática do Perdão
20 Set Espiritismo e Jesus
27 Set José Herculano Pires (Nascimento 25/09/1914)
04 Out Lei de Igualdade

11 Out Compromissos com a Criança  
(12/10 Dia da Criança)

18 Out O Nosso IEE
25 Out O Homem perante a morte (01/11 Finados)

QUINtAS-FEIRAS - 20 h
07 Set Feriado (Independência do Brasil) IEE fechado
14 Set A Prática do Perdão
21 Set Cristianismo e Espiritismo
28 Set Vencendo a Depressão
05 Out Conhecendo o IEE
12 Out Feriado (Nossa Senhora Aparecida) IEE fechado
19 Out Educação e Instrução (15/10 Dia do Professor)
26 Out O Homem perante a morte (01/11 Finados)

SábADo - 10 h
02 Set Jesus e Responsabilidade
09 Set Missão do Homem Inteligente na Terra
16 Set A Prática do Perdão
23 Set Espiritismo e Jesus
30 Set José Herculano Pires (Nascimento 25/09/1914)
07 Out Lei de Igualdade

14 Out Compromissos com a Criança  
(12/10 Dia da Criança)

21 Out Educação e Instrução (15/10 Dia do Professor)
28 Out Uma Casa de Todos Nós

CurSOS
ÁREA DOUTRINÁRIA

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

18:50 Obras de Joanna de Ângelis

5a.feira
18:50 Evangelho Segundo  

o Espiritismo
20:00 Educação Mediúnica II
20:00 Básico de Espiritismo

Sáb. 10:00 Educ. Espírita para Infância

7

ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
17:00 Inglês Básico
18:45 Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)
18:45 Inglês conversação

3a.feira 19:30 Espanhol (Básico I e II) 
19:30 Curso de Excel

5a.feira 19:45 Informática - Internet

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

Sáb. 10:00 Informática básica
ÁREA FILANTRóPICA

3a. e 
5a.feira 14:30

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê

4a.feira 15:00 Curso para Gestantes

Marcelo Badan Caparroz

O consumo e o lixo nosso de cada dia

MATÉrIA ESPECIAL

A partir da década de 1950  
os consumidores tiveram acesso  
a centenas de produtos inovadores 
que ajudaram a moldar a sociedade 
consumista, que perdura até hoje 
com muito mais intensidade devido 
a uma quantidade maior na oferta  
de produtos.
Um dos problemas gerados pelo 
consumo, além da extração de 
recursos naturais, é o excesso de lixo 
gerado. Hoje, um dos maiores desafios 
é o destino que se dá a todo esse lixo. 
Na cidade de São Paulo, diariamente, 
são geradas 18 mil toneladas e apenas 
3% é encaminhada para reciclagem. 
O restante vai para aterros sanitários 
que estão com sua capacidade quase 
esgotada. Outras grandes metrópoles 
do mundo, como Nova Iorque, por 
exemplo, não tem mais espaço para 
aterrar seu lixo, enviando-o para locais 
cada vez mais distantes, a um custo 
exorbitante. Segundo especialistas, 
São Paulo viverá essa mesma situação 
em poucos anos.
Durante a ECO 92, Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente, especialistas alertaram que 
para (tentar) resolver os problemas 
gerados pelo excesso de lixo, não 

basta apenas reciclar. É preciso, 
antes de tudo, mudar nossos padrões 
de consumo. Para isso criaram um 
conceito conhecido como 3 R’s: 
Reduzir o consumo e o desperdício, 
Reutilizar o que for possível e por 
último Reciclar. Note que há uma 
ordem de importância, onde Reduzir 
é prioritário em relação a Reciclar. 
Sim, reciclar é importante, e se você 
encaminha seu lixo para reciclagem 
continue, mas apenas isso não resolve 
o problema. Devemos, como já dito, 
mudar nossos padrões de consumo. 
Alguns números sobre nosso lixo são 
assustadores: 50% são restos de 
alimentos, tanto aqueles que estragaram 
antes do preparo, como aqueles que 
sobraram no prato. Isso em um país onde 
muitos passam fome é constrangedor, 
para não dizer vergonhoso.

Incorporar novas atitudes ao dia a 
dia farão uma grande diferença na 
quantidade do que consumimos e 
também no lixo gerado. Porque não 
aproveitar integralmente alimentos 
usando as folhas da beterraba ou da 
cenoura? Ou as cascas de frutas? 
Porque não consertar suas roupas ou 
eletrodomésticos ao invés de comprar 
novos? Porque não usar uma caneca 
durável no trabalho para substituir os 
inúmeros copos descartáveis? Porque 
não reutilizar potes e garrafas? Porque 
não reciclar mais ao invés de aterrar 
nosso valioso lixo?
Por fim, deixo uma frase do 
pesquisador austríaco Gerard 
Gilnreiner que expressa meu 
pensamento: "Se quisermos ter 
menos lixo, precisamos rever nosso 
paradigma de felicidade humana. Ter 
menos lixo significa ter mais qualidade, 
menos quantidade; mais cultura, 
menos símbolo de status; mais 
esporte, menos material esportivo; 
mais tempo para as crianças, menos 
dinheiro trocado; mais animação, 
menos tecnologia de diversão; mais 
carinho, menos presente!”
Devemos ter em mente que planeta 
queremos para nossos filhos!



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

APOIO

Lei da Destruição
Destruição? Como assim?
Encontramos no Livro dos Espíritos um 
capítulo que traz em detalhes esta lei, 
entendida como uma das Leis Morais.
Segundo o espiritismo, a necessidade 
de destruição não se dá de forma 
igual em todos os mundos, será cada 
vez menos necessária quanto mais 
evoluído for física e moralmente este 
mundo.Se encararmos esta lei como um 
complemento do processo evolutivo, visto 
ser preciso morrer para renascer e passar 
por milhares de transformações, havendo 
formas corporais gradativamente mais 
aperfeiçoadas, podemos compreender 
que os seres humanos vão também 
passando por estados de consciência 
cada vez mais lúcidos.
Sabemos que o equilíbrio ecológico se 
dá através da eliminação das espécies 
inferiores. No final do ciclo de destruição 
está o Homem, com sua inteligência, 
a eliminar animais menores. Toda a 
destruição que ultrapassa os limites da 
necessidade é uma violação da Lei de 
Deus. Os animais não destroem mais do 
que necessitam, mas o Homem, que tem 
livre arbítrio, destrói sem necessidade.
Existem no Universo engrenagens 
perfeitas que regem a vida e a morte, 
assegurando a perenidade dos 
ecossistemas e dos seres vivos que 
neles existem. Lembremos também 
do quanto o universo, assim como 
a Terra, passou por transformações 
violentas destruindo e construindo 
etapas de evolução até chegar ao que 
conhecemos hoje.
O Universo pulsa, respira, num 
constante ritmo de expansão e 
recolhimento. Expande e contrai, 
renovando-se e evoluindo.Vamos 
nos deter então aos itens deste 
capítulo. Sempre lembrando que o 

nosso olhar precisa estar voltado 
para as destruições desnecessárias, 
provocadas pelo Homem.
Os FLAGELOS têm por objetivo fazer a 
humanidade progredir mais depressa. 
É através deles, em sua maior parte, 
que se chega mais rapidamente a uma 
ordem de coisas melhores em alguns 
anos, mas que levariam séculos se isto 
não acontecesse.
Podemos perguntar: mas é só através 
deles que podemos alcançar outros 
níveis de consciência e evolução?
Não. Deus nos dá a oportunidade de 
sempre buscarmos outros caminhos. 
Temos em nosso dia-a-dia os meios de 
progredirmos pelo conhecimento do 
bem e do mal. Mas a maior parte do 
tempo impera em nós o ORGULHO. É 
justamente neste ponto que o flagelo 
nos atinge. Percebemos nesta situação 
a nossa fragilidade. Os cataclismas, 
enchentes, fome, epidemias, doenças, 
pragas em plantas, seca, terremotos, 
maremotos, erupções vulcânicas, 
tornados, ciclones, furacões, trazem 
mudanças de atitudes. Por um lado, 
desenvolvendo a inteligência do 
Homem na busca de soluções e, por 
outro lado, lapidando os sentimentos 
pela dor, como a solidariedade, a 
fraternidade, a união entre os povos, 
o desapego, a paciência, resignação, 

abnegação, desinteresse, amor ao 
próximo. Temos todos em nosso dia-
a-dia estes itens permeando nossas 
experiências, para lapidações, sem 
a necessidade de vivências tão 
fortes e sofridas. Quais escolhas 
estamos fazendo? Cabe aqui nos 
lembrarmos também, que à medida 
que adquirimos mais conhecimento e 
experiência muitos flagelos poderiam 
ser prevenidos e, portanto, evitados.
Quanto às GUERRAS, elas são 
nada mais, nada menos, que a 
predominância da natureza selvagem 
sobre a espiritual e satisfação das 
paixões. Só quando os Homens 
compreenderem a justiça e praticarem 
as Leis de Deus, a guerra desaparecerá. 
O objetivo da providência neste item 
é trazer a liberdade e o progresso. 
Embora aquele que provoca a guerra 
em seu proveito necessitará de muitas 
reencarnações para expiar todas as 
mortes que causou por ambição.
Com relação ao ASSASSINATO, 
o primeiro ponto a ser levado em 
consideração é que aquele que tira 
a vida de seu semelhante corta uma 
vida de expiação ou de missão. O 
segundo ponto é que morre o corpo, 
mas o espírito é imortal e como somos 
regidos também pela Lei de Causa e 
Efeito, com certeza consequências 
advirão desta atitude.
Quantas obsessões acontecem em 
função deste ato. A CRUELDADE 
é resultado de uma natureza má. 
Resquícios de uma vivência ainda muito 
primitiva. Na crueldade o senso moral 
não está desenvolvido, mas existe e 
é sufocado pela preponderância dos 
instintos. Os espíritos de ordem inferior 
e muito atrasados podem encarnar 
em meio a Homens avançados, na 
esperança de avançarem, embora a 
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natureza primitiva os domine. Com 
o progresso da Humanidade estes 
homens dominados pelo instinto do 
mal desaparecerão pouco a pouco, 
como uma seleção natural.
O que nos dizem sobre o DUELO é que, é 
considerado um assassinato e também 
um suicídio. O orgulho e a vaidade, 
duas chagas da Humanidade, são o 
que movem o duelo. Quando formos 
mais adiantados, compreenderemos 
que a maior grandeza e verdadeira 
honra estão em se confessar culpado 
quando errou ou em perdoar quando 
se tem razão.
Na PENA DE MORTE, percebemos 
também que houve um progresso, pois 
sua prática era constante em tempos 
que ainda não estão tão distantes.
Foi uma prática em excesso em 
tempos de ignorância, em nome da 
justiça. As leis humanas mudam com 
o progresso e ainda mudarão até que 
sejam colocadas em harmonia com as 
Leis Divinas. Neste breve resumo, fica 
o convite para a leitura deste capítulo 
na íntegra, no Livro dos Espíritos. 
Essas são questões importantíssimas 
para uma análise dos tempos nos 
quais vivemos. Ficam aqui também, 
alguns itens para reflexão: Qual a 
minha participação no sentido de evitar 
destruições desnecessárias? Sejam 
elas pessoais, sociais ou globais?
Aproveito as experiências diárias, 
transformando-me na direção da 
evolução? Quais confrontos tenho 
conseguido evitar ou lapidar nos 
meus relacionamentos? Qual a minha 
contribuição efetiva na preservação 
do planeta? Não esqueçamos que as 
Leis de Deus regem o Macro e o Micro 
Cosmos. O que vale ao universo, vale 
ao planeta e a cada ser vivo, e nele 
estamos incluídos.


