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Jesus, esse desconhecido 
LEIA TAMBÉM

 Conhecendo  
Emmanuel 

O conteúdo da obra ditada a Chico 
Xavier por Emmanuel merece 
um estudo profundo, pois visa 
nos dar uma ideia dos diferentes 
desafios que podemos enfrentar 
para alcançar a evolução espiritual.   
Página 3.

Infância e Juventude  
A criança, apesar da sua figura meiga 
e angelical, é um espírito velho, que já 
teve várias experiências e necessita 
receber da fonte viva do evangelho, 
as lições que transformam o espírito 
e dão novo significado ao viver.  
Página 3.

Evangelho
Não são leis humanas que nos 
farão pessoas melhores, mas 
nossa vontade de aprender e 
evoluir na lei de amor do Cristo 
para que mansos e pacíficos, 
herdemos a Terra.  Página 5. 

Assunto em Família
É importante lembrarmos que 
devemos aceitar os companheiros 
do caminho, qual se mostram, 
sem exigir-lhes a perfeição da qual 
ainda não temos.  Página 6.

Como podemos conhecer Jesus sem amar o próximo ou pelo menos nos esforçarmos 
para sermos benévolos e afáveis em nossos relacionamentos? À medida que conhecemos 

Jesus, cresce o impulso interno de viver e atuar como ele faria. Página 4

Matéria Especial  
Ao pensarmos, manipulamos 
os fluidos espirituais que tomam 
forma e ação e nos conduzem 
para um estado de vibração que 
às vezes não desejamos ficar. 
Página 7.

Crônica Espírita
O dever e o prazer de doar e 
receber no Natal deve ser sentido, 
não exclusivamente em seu valor 
material, mas sim em sentido 
amoroso e cordial.  Página 6.

Matéria Doutrinária
As influências podem chegar 
na forma de bons conselhos, 
direcionamentos, inspirações, boas 
ideias.  Mas também podem vir 
exaltando e dando mais espaço 
a sentimentos ruins e negativos. 
Página 8.



sugEsTão DE LEITurA

Amor, tempo e morte
Amor, tempo e morte. Estes são três temas presentes em nosso dia-a-dia e 
porque não dizer que regem as nossas vidas, mesmo que inconscientemente, 
como também as nossas atitudes.

É certo que nos preocupamos em buscar mais tempo para nós mesmos e 
o tempo nos parece cada vez mais escasso. No momento atual, em meio 
a tantas incertezas, quem não se coloca cada vez mais disponível para o 
trabalho, assumindo mais e mais atividades e cada vez mais conectado 
com tarefas e obrigações? Ao mesmo tempo buscamos um futuro mais 
tranquilo, onde queremos esse mesmo tempo para nós e para aproveitar 
mais com nossa família. Mas será que quando chegar este momento futuro, 
este tempo valerá o mesmo que o tempo que investimos hoje? E para o 
amor, quanto tempo nós nos dedicamos a fortalecer esse sentimento? 
Melhor seria chamar o amor de ação! A atitude amorosa é que nos leva a 
compreender mais, aceitar mais, ouvir mais e a perdoar mais. 

O amor puro é sem dúvida alguma o real objetivo de nossas vidas. Nós o 
encontramos nas pequenas alegrias, na troca de energia positiva com nossos 
amigos e familiares. É a soma dessas alegrias, muitas vezes despercebidas 
pela nossa ansiedade, que nos fará mais completos e mais felizes. 

E a morte que tanto tememos? Quando a olhamos através da lente do 
Espiritismo, percebemos que muitos dos nossos conceitos mudam de 
importância. A morte passa a ser apenas uma passagem, um início de novo 
ciclo e não mais um fim. Os projetos passam a ser mais de longo prazo, não 
se restringindo apenas a esta vida. A evolução é certa, contínua e pode ser 
num tempo mais adequado. 

O tempo poderia ser mais bem investido, procurando agir sem pressa, 
aproveitando melhor o hoje para assim planejarmos as nossas metas. Metas 
que podem ser revistas, podem ser mais focadas na busca do amor verdadeiro.

E o tempo nos leva a perceber que o ano está terminando... e chega o Natal, 
momento que nos convida a ter mais tempo, a amar mais...  Que possamos 
refletir um pouco mais sobre a vida, investindo mais tempo no amor. 

Mauricio Romão
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Emmanuel ditou para Francisco Cândido Xavier 
inúmeros romances, a saber: Paulo e Estevão, Há 
dois mil anos, Cinquenta anos depois, Ave, Cristo, 
Renúncia. Esta série relata as Vidas de Emmanuel, 
apresentando as diferentes encarnações do 
Espírito, para o entendimento humano da trajetória 
do Ser, na conquista de qualificação espiritual.
Também nos tornou herdeiros de inúmeros textos 
doutrinários, como:

A Caminho da Luz; O Consolador; Caminho, 
Verdade e Vida; Fonte Viva; Pensamento e Vida; 
Religião dos Espíritos; Seara dos Médiuns; O 
Espírito da Verdade; Justiça Divina; Leis de Amor; 
Palavras da Vida Eterna, dentre outros de igual 
importância, que auxiliam o Ser na reflexão sobre 
o aproveitamento das encarnações, que geram 

aperfeiçoamento do ser, realizando a justiça do Criador. Todos merecem nossa 
atenção, mas desta feita recomendamos a leitura de “Renúncia”, texto que relata 
um período conturbado da época da Reforma Protestante.

Emmanuel relata a vida do espírito Alcione, que retornou para vivenciar uma 
encarnação de renúncias e dedicação, numa demonstração de heroísmo e lealdade, 
na Paris de Luis XIV, àqueles pelos quais havia intercedido no Plano Espiritual, 
propondo-se a ajudá-los nas provas, expiações e reparação na nova existência na 
Terra. A trama é marcante e permite reflexão salutar e exemplar para nossa vida. 

BOAS-VINDAS À PRIMAVERA 
De 25 a 30 de setembro foi realizado o primeiro evento de Boas-vindas  
à Primavera. A programação ofereceu aos frequentadores uma recepção festiva 
no espaço do jardim com apresentações musicais, brincadeiras para as crianças, 
flores e muita alegria no ar.

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 
No Sábado dia 25 de novembro às 10h o IEE oferecerá uma programação 
especial no auditório para os frequentadores, alunos e trabalhadores da casa. 
Abriremos com uma palestra e a seguir teremos uma apresentação dos alunos do 
curso de Evangelização. A programação se completa com a tradicional festa no 
terceiro andar feita a muitas mãos. Convidamos aos que puderem participar dos 
preparativos, o oferecimento de um prato doce ou salgado.

FESTA DE ENTREGA DAS SACOLINHAS DE NATAL
No dia 10 de dezembro das 10h às 14h vai acontecer a entrega das Sacolinhas de 
Natal ao grupo de crianças das alunas do Curso para Gestantes. Na programação 
serão oferecidos entretenimento e lanche para as crianças e seus familiares.  

FUNCIONAMENTO DA CASA: DEZEMBRO E JANEIRO
De 1º a 16 de dezembro, à exceção dos cursos, as atividades funcionarão 
normalmente, seguindo com sua programação de palestras e passes. A partir do dia 
18 o IEE entrará em recesso, voltando a funcionar a partir do dia 8 de janeiro. O IEE 
agradece a confiança e a colaboração de todos nas atividades realizadas em 2017, 
desejando um Feliz Natal com Jesus e um Ano Novo pleno de luz, esperança e amor!    



Helga Klug Doin Vieira

Renner Augusto e Thâmisa Santa Cruz
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Emmanuel foi o mentor espiritual 
de dezenas de livros psicografados 
por Francisco Cândido Xavier. Na 
série romances, Emmanuel relata 
suas diferentes encarnações, numa 
trajetória evolutiva que elucida aos 
homens a necessidade da criatura, 
face a lei de ação e reação, se 
empenhar num esforço próprio, na 
construção do desenvolvimento 
moral, para realização do êxito 
projetado pelo Criador.

O relato existencial do Espírito tem 
início no século IX, A. C., época na 
qual encarna o Grão Sacerdote em 
Tebas. Na encarnação seguinte é 
o Consul Romano Publius Lentulus 
Cornelius Sura, contemporâneo de 
Júlio César, e posteriormente retorna, 

após longo período, como bisneto 
de Publius, usando o mesmo nome, 
como Senador Romano. Foi nesta 
encarnação um homem de espírito 
nobre, porém orgulhoso. Casou-se 
com Lívia, mulher excepcional, que 
cedo abraçou o Cristianismo, o que 
lhe causou uma profunda revolta.

Como viveu na época do Cristo, teve 
oportunidade de conhecê-lo, mas 

INFÂNCIA E JuVENTuDE

A importância da Evangelização das Crianças 
“Evangelização espírita é sol nas 
almas, clareando o mundo inteiro 
sob as constelações das estrelas dos 
Céus, que são os bem-aventurados do 
Senhor, empenhados em Seu nome, 
pela transformação urgente da Terra, 
em mundo de regeneração e paz.”

Amélia Rodrigues não poderia ter 
sido mais clara no que diz respeito a 
atividade de tão alto valor e de tanto 
poder transformador!

Falar sobre evangelização infantil é 
algo que move em nós o mais puro 
amor e desperta os mais nobres 
sentimentos. Certa vez, escutamos em 
um congresso dedicado a atividade de 
evangelização infantil o seguinte:

“Quem instrui, oferece meios técnicos 
para que a compreensão das coisas 
ao seu redor se amplie.

Quem educa, cria valores éticos e 
morais para uma vivência mais nobre.

Contudo, quem evangeliza, LIBERTA 

para a vida feliz!”

Esse é o grande sentido de tudo 
isso, quem evangeliza, transforma o 
espírito imortal para uma vida feliz 
e renovada! Evangelizar a criança 
é trazer para nosso dia a real 
compreensão dos ensinos do Mestre 
Jesus a luz da Doutrina Espírita.

Conforme nos esclarece Allan Kardec 
na questão 621 de O Livro dos 
Espíritos, somos espíritos imortais, 
criados simples e ignorantes e que 

estamos em busca da evolução que 
se faz através das várias vidas em 
diversos mundos. Esse conceito 
transforma nossa forma de ver e 
entender o mundo!

A criança, apesar da sua figura meiga 
e angelical, é um espírito velho, que já 
teve várias experiências e necessita 
receber da fonte viva do evangelho, 
as lições que transformam o espírito e 
dão novo significado ao viver.

A infância é o período em que o ser 
humano está mais aberto a receber 
novos ensinamentos e em que 
aprendemos melhor, tanto é, que a 
educação formal se inicia na mais tenra 
idade. Postergar a evangelização, 
dizendo que é um direito do filho 
escolher o que ser no futuro, é retirar 
dele a grande oportunidade de 
conhecer o maior exemplo de amor 
que o mundo já viu e esconder o 
verdadeiro tesouro da vida!

Maria Izilda Netto nos diz o seguinte:

“A criança incompreendida resulta 
no jovem revoltado e este assume 
a posição de homem traumatizado, 
violento.

A criança desdenhada ressurge no 
adolescente inseguro que modela a 
personalidade do adulto infeliz.

A criança é sementeira que aguarda, 
o jovem é campo fecundado, o adulto 
é seara em produção. Conforme a 
qualidade da semente, teremos a 
colheita.

Mesmo que a criança não consiga 
entender que está sendo evangelizada, 
o reflexo dessa orientação poderá 
se fazer sentir na juventude e se 
concretizar na maturidade.”

Orientar a criança com lições sublimes 
de amor e renovação é começar agora 
o grande processo de transformação 
que o mundo necessita!

Evangelize, coopere com Jesus!

não se sensibilizou por sua doutrina, 
preferindo defender com orgulho, os 
interesses de Roma. Desencarnou na 
cidade de Pompeia, sob as cinzas do 
Vesúvio, cego, mas então, já alinhado 
aos princípios de Jesus. 

Sua quarta e quinta encarnações 
foram como escravo, onde sofreu 
inúmeros reveses da vida e se tornou 
um homem melhor e mais afinado 
com os objetivos existenciais.

Nova encarnação relatada se refere 
ao ano de 439, quando nasceu em 
Lyon na França, no seio de uma família 
nobre e religiosa, oportunizando-lhe 
crescimento ímpar.

Encarnação seguinte referenciada 
é como Padre Manoel da Nóbrega, 

no Séc. XVI como chefe da primeira 
missão Jesuítica na América; Jean 
Jacques Turville, no Século XVII, 
como educador na França e Padre 
Amaro, sacerdote católico que viveu 
no Séc. XIX no Pará.

O conteúdo da obra ditada a Chico 
Xavier pelo nobre Espírito merece 
uma leitura cuidadosa, pois seu 
seguimento encarnatório visa dar 
uma ideia dos diferentes desafios 
que cada Ser enfrenta, face às suas 
opções, para realização do êxito 
existencial.

Segundo recentes informações, 
Emmanuel estaria reencarnado no 
Brasil, no interior de São Paulo, e 
deverá realizar importante tarefa 
como educador.



Ione Prado                                             

Jesus, luminar insuperável do 
Planeta, personificação do amor 
e da fraternidade, presença de 
paz, fonte de bênçãos. Podemos 
senti-lo, cada vez que elevamos 
o pensamento a Deus, como 
caminho que nos dirige ao ponto 
de chegada, oferecendo-se 
como intermediário de nossas 
súplicas, o fio luminoso que nos 
religa ao Criador que para ele é 
simplesmente PAI.

Acredito que a maioria de nós, 
habitantes da Terra, gostaria 
de conhecer Jesus. Conhecer 
mesmo, entender o alcance de 
suas palavras, de seus atos, 
perceber seus sentimentos em 
relação a nós. 

E... Por que não sonhar? Adoraríamos 
também ouvir sua voz, encontrar 
seu olhar, dizer “Seja bem-vindo”, 
apertar sua mão e abraçá-lo como 
faríamos ao nosso melhor amigo. 
É um sonho que não podemos 
realizar, mas podemos imaginar qual 
seria nossa emoção. Será que sua 
presença pura e luminosa nos faria 
mudar para melhor? O contato com 
suas irradiações depuradas nos traria 
imediatos lampejos de maturidade 
espiritual? Nossa consciência se 
iluminaria? Teríamos força e coragem 
para abandonar nossos vícios de 
orgulho, egoísmo e ambição?

A resposta está nos Evangelhos?
Examinando os escritos dos 
evangelistas, temos nossa 
resposta. Observamos que os que 
conviveram com ele naquele tempo 
tiveram reações diferentes entre si; 
alguns foram tocados por uma doce 
emoção, sentimentos delicados 
que nunca tinham sentido antes; 
outros admirados que Jesus viesse 
com uma verdade que destoava 
de tudo que conheciam; outros 
ainda se sentiram ameaçados com 
as ideias que colocavam todos 
os seres como iguais, irmãos que 
deviam amar uns aos outros e com 
certeza amados por um mesmo 
Deus Pai Criador e Misericordioso, 
ideias que inviabilizavam 
práticas milenares de hipocrisia, 

escravidão, guerra, usura, 
vingança, exclusão e preconceito.
Muitos conviveram com Jesus, 
andaram pelas estradas com ele, 
sentaram sobre a relva e ouviram 
o Sermão da Montanha, assistiram 
suas curas, olharam seus olhos, 
ouviram sua voz e até se disseram 
seus seguidores, mas não o 
conheceram verdadeiramente. 
Alguns eram curiosos, desejavam 
somente benefícios ou eram 
meros ouvintes. Não tiveram 
olhos de ver, ouvidos para ouvir e 
sensibilidade para sentir que o que 
se apresentava ali era um divisor de 
águas, uma declaração amorosa e 
nada sutil do Pai Amado abrindo 
luz e conhecimento para que a 
humanidade subisse mais um 
degrau na escada da evolução. 

A diferença entre conhecer ou 
não se mostrava na prática, na 
ação imediata; quem ouviu sua 
palavra e sentiu no fundo da alma 
a mensagem de amor, fraternidade 
e solidariedade, imediatamente 
passou a trabalhar pela construção 
de um novo mundo, contribuindo 
com Jesus na obra do PAI. 

Nos tempos de hoje, examinando a 
Terra envolta em guerras, injustiças, 
fome, violência e desamor, sentimos 
que Jesus ainda é desconhecido 
pela maioria das pessoas. Como 
podemos conhecer Jesus sem 
amar o próximo ou pelo menos 
nos esforçarmos para sermos 
benévolos e afáveis em nossos 

relacionamentos? À medida que 
conhecemos Jesus, cresce o 
impulso interno de viver e atuar 
como ele faria... 

Conhecê-lo é muito mais do que 
ministrar palestras ou ir às reuniões. 
É viver sua palavra todos os dias. É 
viver o amor como está escrito n’O 
Evangelho Segundo o Espiritismo: 
“O amor substitui a personalidade 
pela fusão dos seres e extingue 
as misérias sociais. Feliz aquele 
que ama, porque não conhece as 
angústias da alma, nem as do corpo! 
Seus pés são leves, e ele vive como 
transportado fora de si mesmo”. 
Hoje, conhecendo o Mestre, até 
o perdão tem outro significado. 
Perdoamos porque queremos 
nos libertar do peso do passado. 
É um ato de amor direcionado ao 
próximo, mas começa com nossa 
própria libertação.    

Em suas andanças, o Mestre sempre 
informava quem era e a que veio: 

Como porta-voz do Pai Amado, 
bom e misericordioso: “Vim para 
os doentes e não para os sãos”, 
“Não vim para chamar justos, 
e sim os pecadores", “Quero 
misericórdia e não sacrifício”, “Vai 
e não peques mais”. 

Como mensageiro do Amor 
incondicional: “Perdoai vossos 
inimigos e orai pelos que vos 
perseguem”, “Ama ao próximo 
como a ti mesmo”.
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Jesus, esse desconhecido
Como arauto de uma nova ética 
e de uma nova moral: “O sábado 
foi feito para o homem e não  
o homem para o sábado”. “O que 
sai da boca do homem é o que ele 
tem no coração”.

"Então, quando o campo estiver 
preparado, Eu vos enviarei  
o Consolador.”

Um grande desafio para nós 
Espíritas neste Natal será como 
entender o aniversariante?  Como 
ligar as luminosas verdades que 
vieram do Mestre Jesus com 
o que veio depois, através da 
Doutrina Espírita? O desafio 
do estudo transformado em 
prática autodisciplinada a partir 
dos luminosos ensinamentos 
confirmados por Kardec através 
do Espírito da Verdade:

Ligando João III: 1-12 – “Nascer de 
novo” com o L.E. 23/29 Evolução, 
reencarnação.

Interligando “Amai ao próximo” 
com a máxima “Fora da Caridade 
não há salvação”. 

Entendendo Mateus V: 48 – “Sede 
perfeitos” detalhado no E.S.E. 
Cap. XVII-3  “Caracteres do 
homem de bem”. 

Interligando Lucas XII: 47-48 – “A 
cada um segundo suas obras” 
com os ensinos do L.E. Cap.2 
Livro 4 – “Causa e efeito” 

Agir como em Mateus VI: 33 – 
“Buscai o reino de Deus” com o 
esclarecimento do L.E. Cap. 12 
Livro 3 – “Renovação íntima” 

Que a data de 25 de Dezembro 
seja útil para nós, Natal de 
amor verdadeiro, transparência, 
mansuetude e paz!

Meditemos sobre essas pontes 
para a luz, que nos levam do 
conhecimento para a ação 
renovadora do AMOR, de tal forma 
que nossa consciência possa 
declarar sem dúvidas: 

– Jesus, muito prazer em conhecê-lo!
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Amar o próximo como a si mesmo
Luis Menezes

Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE

O bairro ainda é o mesmo, mas há algo de 
diferente com as casas. Muros, portões e 
as cercas elétricas foram substituídos por 
jardins perfumados e floridos. Não vejo 
mais o prédio da delegacia, em seu lugar 
há agora uma escola com um letreiro 
vistoso onde se lê “Centro de Estudos 
da Consciência“. Continuo caminhando 
e surpreso vejo um banco não mais 
com aquela porta giratória, em seu lugar 
há uma porta ampla de vidro e não há 
vigias, aliás também não vi policiais em 
nenhum lugar.

As pessoas nas calçadas trazem uma 
expressão alegre e serena como se um 
sol interior brilhasse na face e pergunto 
a uma delas como faço para chegar ao 
centro, nas proximidades do fórum.

- Olá meu Irmão, Fórum? O que vem a 
ser o Fórum?
- Um lugar onde Juízes e Advogados 
determinam o que é justo entre duas 
pessoas quando elas se sentem 
lesadas, argumentei.
- Desculpe o desconhecimento, mas 
aqui fazemos ao próximo tudo o que 
gostaríamos que ele nos fizesse, então 
não precisamos deste expediente.
- Mas.., vocês não tem leis? Ainda 
argumento

Vamos aprender colorindo? 

Capítulo XI do Evangelho  
Amar o próximo como a si mesmo. 

- Apenas uma, a lei de amor, justiça 
e caridade deixada pelo Mestre e 
Governador planetário Jesus há alguns 
milênios quando esteve entre nós.
Sonho ou antevisão do futuro, amar 
ao próximo como a nós mesmos 
alterará a essência de todo o 
contexto das relações humanas e 
neste sentido vale a pena estudar 
com profundidade o capítulo XI de 
O Evangelho Segundo o Espiritismo 
que recebe de Kardec o título “Amar 
o próximo como a si mesmo” e 
propõe o estudo das máximas do 
Cristo para a vida harmoniosa em 
sociedade oferecendo um caminho 
transformador do comportamento. 
Kardec afirma literalmente:

“Amar ao próximo como a si mesmo; 
fazer aos outros como quereríamos 

que nos fizessem”, eis a expressão 
mais completa da caridade, porque ela 
resume todos os deveres para com o 
próximo. Não se pode ter, neste caso, 
guia mais seguro, do que tomando 
como medida do que se deve fazer aos 
outros, o que se deseja para si mesmo.

Entre outras passagens citadas neste 
capítulo, destacamos ao leitor a que 
o Evangelista Mateus anotou quando 
um Fariseu, Doutor da Lei, sabendo 
que Jesus havia calado a boca aos 
Saduceus perguntou-lhe:

- Mestre, qual é o maior mandamento 
da lei? Jesus lhe disse: Amarás 
ao Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, e de toda a tua alma, e de 
todo o teu entendimento, este é o maior 
primeiro mandamento. E o segundo, 
semelhante a este, é: Amarás ao teu 
próximo como a ti mesmo. Estes dois 
mandamentos contêm toda a lei e os 
profetas. (cap. XXII: 34-40).

Em outro momento teve oportunidade 
de anotar a regra prática deste 
comportamento:

“E assim, tudo o que quereis que os 
homens vos façam, fazei-o também 
vós a eles. Porque esta é a lei e os 
profetas. (cap. 7: 12)

EVANgELho PArA CrIANçAs
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A segunda parte deste capítulo traz 
as instruções dos Espíritos, com uma 
belíssima página intitulada “A lei de 
amor”, assinada por Lázaro, Fénelon 
e Sansão. O Benfeitor Emmanuel, 
mentor da obra de Chico Xavier assina 
o texto “Egoísmo”; a chaga moral que 
impede o avanço da humanidade e a 
necessidade da coragem porque esta 
é a qualidade mais necessária para 
vencer-se a si mesmo do que para 
vencer aos outros. Que cada qual, 
portanto, dedique toda a sua atenção 
em combatê-lo em si próprio, pois 
esse monstro devorador de todas as 
inteligências, esse filho do orgulho, é a 
fonte de todas as misérias terrenas.

Também a fé e a caridade são 
abordadas na parte final das 
instruções e destacamos a mensagem 
de Elisabeth de França, irmã de Luís 
XVI e decapitada em 1794, sobre a 
caridade com os criminosos onde 
nos pede compreender os infelizes 
que desperdiçam a oportunidade 
da reencarnação reparadora presos 
ainda as armadilhas do passado.

Em síntese, não são leis humanas 
que nos farão pessoas melhores, mas 
nossa vontade de aprender e evoluir na 
lei de amor do Cristo para que mansos 
e pacíficos, herdemos a Terra.

Jesus ensinou que devemos nos amar!



José Hélio Contador Filho
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Paz em Família
Como seres espirituais em 
processo evolutivo, um dos 
caminhos do aperfeiçoamento é 
vivenciar experiências num planeta 
escola como a Terra, através de 
sucessivas reencarnações.

Como citado na pergunta 132 do 
Livro dos Espíritos, “Deus impõe a 
encarnação com o fim de levar os 
Espíritos à perfeição: para uns é 
uma expiação e para outros uma 
missão. Mas para chegar a essa 
perfeição, eles devem sofrer as 
provas da existência corpórea.”

Sofrendo ou aprendendo, criando 
ou recriando, melhorando 
ou renovando, errando ou 
reajustando, toda criatura 
prosseguirá adiante sempre, em 
demanda aos objetivos supremos 
da Sabedoria Divina. Todos nós 
estamos submetidos às Leis de 
Deus, que regem nossa existência 

espiritual. Uma delas é a Lei de 
Sociedade, que nos diz: “A vida 
social é uma lei natural. Deus fez o 
homem para viver em sociedade e 
não deu inutilmente a ele a palavra 
e todas as outras faculdades 
necessárias à vida de relação”.

Visto isso, entramos no ponto da 
família, que é o núcleo básico do 
processo reencarnatório, seja na 
vida animal ou hominal. Os animais 
vivem a vida material e não a 

moral, sendo que a ternura da mãe 
segue o instinto de conservação 
que abandona os filhos quando 
se tornam independentes. Já o 
ser humano tem outro destino, 
que é a evolução constante. Os 
laços familiares e sociais fazem 
parte desse processo: amarem-
se como irmãos.

A família é a unidade básica da 
sociedade, sua célula primeira. 
Envolve os dramas de almas que 
se amam e se odeiam na escalada 
das múltiplas existências. Atados 
por compromissos anteriores 
retornam ao lar não somente 
aqueles seres a quem se ama, 
mas também aqueles a quem se 
deve ou que estão com dívidas. 
O Espiritismo apresenta a família 
como o instituto abençoado em 
que as criaturas humanas se 
reencontram com um programa 
de provas e expiações, com 

CrôNICA EsPÍrITA

Aldo Colasurdo

Ao aproximar-se no final de cada 
ano o Natal, data máxima do 
Cristianismo, importante parte da 
sociedade humana, comemora seu 
mais grandioso evento: 

“O Nascimento do Mestre Jesus”. 
Este, em sua fase adulta, iniciaria sua 
magnífica empreitada: “A revelação, 
explicitação e recomendações das 
Leis do Amor”. Neste divino labor ou 
dedicada missão, a ela consagrou-se 
inteiramente, até o final destes seus 
dias terrenos. 

Desde então, vários estudiosos 
e seguidores tem buscado em 
exemplares explicativos e em seus 
amorosos ensinamentos que nos 
foi legado, o caminho condutor ao 
progresso espiritual.  Assim, os meios 
literários tem sido de valioso auxílio 

na conquista da evolução social e 
amorosa da humanidade.

Alguns literatos encontram nos 
escritos bíblicos, o histórico sobre 
os Reis Magos, os quais entregarão 
presentes a Maria, progenitora do 
“Divino Mestre Jesus”. Através 
dos séculos o acontecimento vem 

sendo recordado, em vários países 
de nosso orbe, com a intenção de 
reconhecimento, agradecimento e 
manifestações amorosas em favor de 
determinados seres humanos. 

Segundo alguns autores, o fato 
inspiraria posteriormente em nosso 
orbe, sua prática em comemorações 
familiares e sociais de certo valor 
evolutivo. Para alguns vem daí o fato 
de presentes serem trocados nesta 
data festiva. 

Assim, todo dia 25 de dezembro de 
cada ano, tende-se a repetir este 
secular hábito familiar, amigável 
e cristão das “Comemorações 
Natalinas”, que motiva, colabora 
e alimenta “As Leis do Amor” 
entre as criaturas. 

O dever e o prazer de doar e 
receber no Natal deve ser sentido, 
não exclusivamente em seu valor 
material, mas sim em sentido 
amoroso e cordial. Um ato praticado 
com boas intenções tem seu valor 
espiritual, o qual nos conduz e nos 
aproxima de nosso Pai Maior.

As comemorações natalinas abrem 
nossos olhos e aprimoram nossa 
compreensão e entendimento, 
nos unindo numa solidária família 
universal. 

Na realidade o natal e seu sentido 
do bem, sua mensagem de amor 
incondicional, guiam nossos passos 
nas estradas da vida, em direção ao 
nosso Supremo Criador.

o Sentido do Natal

vistas ao futuro, num desafio de 
situações difíceis que nos testam 
constantemente no convívio da 
paz e harmonia.

Uma boa referência é o livro SOS 
Família, psicografado por Divaldo 
Franco através de Joanna de 
Ângelis.

É importante lembrarmos que 
devemos aceitar os companheiros 
do caminho, qual se mostram, 
sem exigir-lhes a perfeição da 
qual ainda não temos.Necessário 
reconhecer que nos encontramos 
na condição certa e com as 
criaturas mais adequadas para a 
tarefa a cumprir.

Acima de tudo vale lembrar que, 
no principal mandamento de 
Jesus, devemos amar ao próximo 
como a nós mesmos, começando 
pela nossa família!



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

Bendita a palavra de Jesus, em nossas 
vidas e corações.

Permite a luz de Deus entrar em teu 
lar. Para isso, não basta decorar e 
orar. É necessário verdadeiramente 
vibrar, brilhar, sentir o calor de cada 
palavra, a emoção de cada desejo e 
cada sentimento.

Não é necessária uma religião, adotar.

Não é necessário um ritual, realizar.

No seu tempo, no seu prazo, toda a 
semana, por alguns minutinhos, ora 
e pede para ti, para tua família e, é 
claro, para os outros. 

Mentaliza cada palavra. Vibra firme 
em cada solicitação.

Os desejos não são sempre atendidos. 
Nem sempre o que se pede está 
traçado no plano maior. Mas, tens a 
confiança e a certeza de que teu Lar 

vibrará mais forte, teus laços familiares 
se fortalecerão, tuas relações serão 
mais tranquilas e tua mente ficará em 
Paz. Não seria isso o suficiente? Deus 
em teu Lar.

Um amigo.

* * *

Por que resistes ao chamado?

Por que resistes ao que sabes ser o 
melhor para ti? 

Em tua mente racional, já fizestes os 
cálculos, já sabes o que precisa ser 
feito. Já sabes que é a tua postura 
a ser modificada, o coração a ser 
enternecido e a voz a ser adocicada. 

Por que resistes?

Entrega-te ao amor de Jesus.

Entrega-te aos sentimentos  
de caridade e compaixão. 

Dá o primeiro passo, estende a tua mão.

Absolutamente nada de mal sairá de 
uma atitude no bem.

Sabes disso e sabes bem.

Entrega-te e permitas o amor sentir e 
doar por todas as inimizades. Somente 
assim superarás as provações, as 
diferenças.

Mensagens recebidas durante os trabalhos do 
grupo de Atendimento Espiritual

PALEsTrAs E PAssEs
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
06 Nov Renovação de Atitudes: Reforma Íntima
13 Nov Evangelização das Crianças
20 Nov Feriado -  Dia da Consciência Negra
27 Nov O Poder da Prece
04 Dez Jesus e os Apóstolos
11 Dez O Sentido Espírita do Natal

QUARtAS-FEIRAS - 12 h
01 Nov Espiritismo e Saúde
08 Nov Indulgência
15 Nov Feriado - Proclamação da República
22 Nov Quem foi Jesus ?
29 Nov A Casa do Caminho
06 Dez Jesus e os Apóstolos
13 Dez O Sentido Espírita do Natal

QUINtAS-FEIRAS - 20 h
02 Nov Feriado - Finados
09 Nov Indulgência - Um Compromisso Solidário
16 Nov O Cristianismo e a Codificação Espírita
23 Nov A Vida de Jesus
30 Nov A Casa do Caminho
07 Dez Jesus e os Apóstolos
14 Dez O Sentido Espírita do Natal

SábADo - 10 h
04 Nov Espiritismo e Saúde
11 Nov Indulgência
18 Nov Amar a si mesmo
25 Nov Quem foi Jesus ?
02 Dez A Casa do Caminho
09 Dez Jesus e os Apóstolos
16 Dez O Sentido Espírita do Natal

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
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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

Adilson Gambera

Educação do Pensamento

MATÉrIA EsPECIAL

O filósofo  René Descartes descreve 
que “A essência do homem é 
pensar", por isso dizia: "Sou uma 
coisa que pensa, isto é, que duvida, 
que afirma, que ignora muitas, que 
ama, que odeia, que quer e não quer, 
que também imagina e que sente". 
Logo quem pensa é consciente de 
sua existência - "Penso, logo existo."

Poderíamos iniciar falando de 
cognição, psique, ego e superego e 
tudo mais que a ciência tenta definir 
os estágios da essência do ser 
humano, mas de maneira simplista, 
o que nos torna humanos é a 
capacidade de pensar e agir. Somos 
espíritos e assim sendo, somos 
seres pensantes.

Parece um tanto estranho o termo 
“educação do pensamento”, pois, 
por que tenho que aprender a 
pensar, se eu já sei pensar? Não é 
esta a proposta e sim que devemos 
aprender a entender o que ocorre 
com os nossos pensamentos, qual 
a implicância em nós, qual a relação 
daquilo que penso em mim e no 
meio que vivo.

Como ser encarnado, necessitamos 

exercitar corretamente os músculos 
do corpo, senão atrofiamos ou 
provocamos lesões em nós. Com 
o pensamento ocorre o mesmo, 
se não exercitamos de maneira 
correta, produzimos pensamentos 
desagradáveis que muitas vezes 
podem provocar desequilíbrio 
emocional acarretando problemas 
psicossomáticos de difícil reparação.

Ocorre que no estado de encarnação, 
o homem somente pode perceber os 
fenômenos psíquicos que se prendem 
à vida corpórea; os do domínio 
espiritual escapam aos sentidos 
materiais e só podem ser percebidos 
no estado de espírito, desta forma 
é necessário entender como este 
processo de pensamento funciona.

Ao pensarmos, manipulamos os 
fluidos espirituais que tomam forma 
e ação e nos conduzem para um 
estado de vibração que às vezes 
não desejamos ficar. Se temos 
pensamentos equivocados, nos 
juntamos com seres que mantêm o 
mesmo pensamento, encarnado ou 
desencarnado. Da mesma forma 
ocorre com os bons pensamentos. 

Questões como: quem eu quero 
a minha volta? Como neutralizar 
um estado mental ruim? Como 
me manter mais tempo pacifico e 
tolerante? passam necessariamente 
por uma educação de pensamento. 
Assim, quando compreendermos 
o nosso estado de pensamento, 
entenderemos o que ocorre conosco 
com relação aos nossos estados 
mentais e as companhias que se 
aproximam de nós, nos tornando 
melhores e felizes.  

O livro A Gênese, no cap. XIV – 
Os Fluidos, nos esclarece sobre o 
assunto e nos educa a pensar. Bora 
aprender sobre fluido e pensamento 
e viver com mais alegria. 



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

Influência dos espíritos em nossos pensamento e ações
Somos Influenciados pelos Espíritos 
em nossos pensamentos e atitudes?

No livro dos Espíritos o capítulo 
“Intervenção dos Espíritos no Mundo 
Corpóreo” discorre sobre o tema, onde 
os Espíritos nos esclarecem como 
ocorrem estas influências. Kardec 
questiona e os Espíritos respondem que 
“a influência é maior do que supondes, 
porque muito frequentemente são eles 
que vos dirigem”.

Mas como saber, entender e utilizar 
de forma proveitosa as influências? 
Deixando que nos ajudem e não nos 
compliquem em pensamentos e ações? 
Não podemos esquecer que somos 
Espíritos, que enquanto encarnados 
vestimos um corpo físico, onde nossos 
pensamentos parecem ocultos, 
secretos, escondidos em nossa mente, 
obscuros a todos que também estão 
encarnados. Mas para os Espíritos 
não é assim, eles conhecem muito 
mais do que podemos ocultar, pois  
a comunicação entre Espíritos acontece 
pelo pensamento, desta forma nada 
fica oculto, não conseguimos disfarçar 
o que de fato pensamos e sentimos.

As influências podem chegar na forma 
de bons conselhos, direcionamentos, 
inspirações, boas idéias.  Mas 
também podem vir exaltando e dando 
mais espaço a sentimentos ruins  
e negativos, porque ainda temos muita 
vulnerabilidade de sentimentos. Nossos 
pensamentos oscilam muito, não é fácil 
manter sempre uma boa sintonia com 
pensamentos positivos, ainda mais 
quando deparamos com dificuldades, 
nossas e dos outros, divergências  
de opiniões, mágoas e contrariedades.  

Quando nos exaltamos com irritação 
e raiva, abrimos brecha e espaço 

para aqueles que também gostam  
e sentem prazer com estes sentimentos, 
que muitas vezes querem sim destruir 
relações e ficam satisfeitos com isso.

Mas por que gostam da discórdia? 
Também não podemos esquecer 
que ainda vivemos num mundo de 
expiações e provas, existindo uma 
mistura de sentimentos e desejos. Nem 
todos ainda trabalham e vibram apenas 
para o avanço dos bons sentimentos. 
Não vivemos apenas entre pessoas 
que sentem e querem somente  
o bem, ainda temos todos os tipos 
de sentimentos vigorando com muita 
força em todo planeta e nas nossas 
convivências. O egoísmo, a inveja, os 
medos, as discórdias são sentimentos 
que conhecemos e trazemos em nossa 
bagagem espiritual. 

Hoje trabalhamos para melhorar 
nossas tendências... boas ou não, mas 
quando deixamos estes sentimentos 
crescerem e aflorarem dentro de nós 
estamos abrindo o canal para quem 
também sintoniza, sente e pensa 
igual a nós, influenciando e exaltando 

nosso orgulho e vaidade como 
também indisposições, sentimentos 
de angústias, desânimos diante de 
situações que precisamos vivenciar. 
Às vezes não entendemos o motivo de 
tanta tristeza e mágoa. 

Percebemos então a grande 
importância de cuidarmos do que 
pensamos. Os Espíritos nos influenciam 
na medida em que nos colocamos em 
sintonia com eles. Deixemos que eles 
nos guiem para aflorar o lado bom, 
com nosso pensamento aberto as 
novas ideias, sugerindo mudanças 
dentro de nós. Deixemos que eles 
nos influenciem para os atos de amor  
e solidariedade dentro da família, com 
nossos companheiros de trabalho, 
entre amigos e na sociedade.

Cuidemos de nossos pensamentos 
assim como cuidamos da nossa 
aparência física, do nosso rosto.  
É agradável ter uma boa apresentação, 
saudável, com um sorriso simpático, 
receptivo, para que quando nos 
olharem vejam como estamos bem,  
e como é agradável estar ao lado de 
quem inspira confiança e carinho. 
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Assim também devemos agir com 
relação ao que pensamos e a forma 
como agimos, deixando que se ligue a 
nós os espíritos bons e do bem.

Mas como conseguir esta ligação? 
No momento da prece, quando em 
pensamento abrimos nosso canal 
com os amigos espirituais, refletindo 
e agradecendo tudo que temos  
e solicitando ajuda e direcionamento 
para nossa vida. Deixando que nossa 
mente possa captar os bons conselhos 
dos amigos, pois quando dormimos 
apenas o corpo físico descansa 
e nosso espírito tem liberdade de 
conviver por algumas horas com 
Espíritos que melhor sintonizamos. Eles 
não interferem em nossas decisões, 
a responsabilidade de nossos atos  
é inteiramente nossa. Eles nos ajudam 
com conselhos e avisos, mas não 
interferem em nosso livre arbítrio 
cabendo a nós as escolhas, pois se 
assim não fosse seriamos eternas 
crianças sem responsabilidades.

A espiritualidade sempre influenciou 
a humanidade, através de várias 
descobertas no campo das ciências, 
na medicina com vacinas e curas 
até algumas décadas atrás não 
conhecidas, com a tecnologia 
facilitando cada vez mais nossa vida  
e nos dando a oportunidade de saber o 
que acontece no mundo em segundos, 
na biologia e com a sustentabilidade. 
Porém o ser humano pensa que todas 
as descobertas são realizadas apenas 
por ele muitas vezes desconhecendo 
que os Espíritos Superiores sempre 
ajudam nas maiores e melhores 
conquistas para o avanço de todos.

“Canaliza o teu modo de pensar para 
as questões agradáveis, salutares, 
otimistas, e viverás sob seu reflexo”. 
Joanna de Ângelis, Vida Feliz.


