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Convivência

LEIA TAMBÉM

A convivência é uma grande oportunidade em nossas vidas para aprendermos a lidar
com o nosso lado menos nobre: a impaciência, a incompreensão, a inveja, o ciúme.
Página 4

Conhecendo
Yvonne Pereira

Yvonne Pereira teve suas
primeiras percepções mediúnicas
ainda
na
infância.
Aos cinco anos via espíritos
e
com
eles
falava.
Sua
infância foi povoada por fenômenos espíritas, muitos deles
narrados no livro Recordações
da Mediunidade. Página 3.

Infância e Juventude

Os games eletrônicos quando
usados com disciplina, podem
beneficiar mentes em formação.
Mas se usados sem limites,
sem acompanhamento por pais
distantes e desatentos podem ser
uma arma perigosa. Página 3.

Evangelho

A força do bem e do amor é o
próprio fundamento da Criação.
Não podemos ignorar o que o poder
transformador da amorosidade
tem feito diante daqueles que se
perderam nos caminhos tortuosos
do mundo. Página 5.

Assunto em Família

Crônica Espírita

Se hoje, para nós, é um desses dias
repletos de amargura, paremos um
instante. Elevemos o pensamento
ao Alto, e busquemos a voz suave
da Mãe amorosa a nos dizer
carinhosamente: isso também
passará. Página 6.

Matéria Especial

Responsabilidade Social precisa ser uma de nossas mais
importantes metas. E o método
mais efetivo para atingir tal fim é
o exercício eficaz, bem planejado,
do trabalho voluntário a favor do
próximo. Página 7.

Matéria Doutrinária

Comemorando
neste
ano
os 150 anos da 5ª Obra
Básica intitulada “A Gênese”,
mostramos que Kardec neste
livro nos apresenta Deus
de forma esclarecedora e
consoladora. Página 8.

O Brincar por si mesmo é
terapêutico. É uma experiência
criativa, uma forma básica de
viver. Por este motivo facilita o
crescimento e, portanto, a saúde.
Ao brincar, a criança desloca para
o exterior seus medos, angustias
e problemas internos, dominandoos por meio da ação. Página 6.
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A GÊNESE
Allan Kardec

pensamentos

No universo tudo é energia, tudo é vibração, tudo transita. É muito
importante aprendermos a conhecer, a controlar e principalmente mudar
imediatamente a sintonia com energias não tão boas advindas de
pensamentos negativos.
O nosso dia-a-dia é repleto de situações que à primeira vista parece-nos
complicadas. As relações familiares, os conflitos no campo profissional
e até mesmo nos momentos de relaxamento aparecem pensamentos
de tristeza, angústia e ansiedade.
Estamos numa etapa de vida cujo objetivo é aprender, resgatar
e evoluir, sendo natural, portanto que apareçam dificuldades, momentos
de transformação e até mesmo enredos repetidos, com personagens
diferentes para o nosso aprendizado.
A cada momento destes, podemos parar por alguns instantes, refletir
melhor a situação e entender como realmente isto nos afeta no longo
prazo, e então, com uma visão mais completa da situação tomar as nossas
decisões. Devemos levar em conta que tudo passa e que na maioria das
vezes estas grandes dificuldades acabam se tornando pequenas ou até
mesmo oportunidades num futuro próximo.
Então, quando estivermos envolvidos com pensamentos negativos
é muito importante a mudança imediata para pensamentos positivos, sobre
o mesmo assunto ou outro.Simplifique, faça da maneira mais fácil aquilo
que está se propondo. Planeje na hora de planejar, coma na hora de
comer, durma na hora de dormir, fale na sua vez e escute quando os outros
estiverem falando. Parece obvio, mas muitos de nós não conseguem dormir
porque ficam pensando nos problemas, discutem na hora das refeições,
falam quando tem que ouvir e se calam quando tem que falar.
Sorria, distribua alegria, ame aqueles que estão ao seu lado, perdoe aqueles
que lhes prejudicaram e o Universo conspirará para a sua felicidade!
Mauricio Romão
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APOIO

A Gênese – os milagres e as predições segundo
o Espiritismo é a quinta obra da Codificação da Doutrina
Espírita. Primeira parte: trata da formação dos mundos e
da criação dos seres animados e inanimados. Segunda
parte: trata dos milagres, onde se discute sobre o que
pode ser considerado milagre, e explica, à luz da doutrina
espírita os muitos milagres feitos por Jesus. Terceira parte:
enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova,
concitando os homens à prática da justiça, da paz e da fraternidade, abrindo
assim uma Nova Era para a regeneração da humanidade.
GAME OVER
Adilson Salles pelo espírito Luiz Sérgio
Luiz Sérgio nos fala dos bastidores espirituais dos jogos
violentos, das consequências negativas do excesso de
liberdade que crianças e jovens encontram ao acessarem
o mundo virtual e outras situações de risco a que ficam
expostos diariamente. A vida, às vezes, assemelha-se
a um game. Algumas situações exigem muito esforço e
dedicação para serem superadas, como as fases e níveis
de um jogo. Mas, será que a vida chega ao fim, como um GAME OVER?
Mostra o trabalho incansável dos benfeitores espirituais para protegerem as
crianças e os jovens do ataque do mal e para levarem a mensagem de amor
ao mundo infanto juvenil.

NOTÍCIAS DO IEE
VOLTA ÀS AULAS COM INOVAÇÕES. A partir deste ano as inscrições para os
cursos da casa passaram a ser feitas pelo site. As áreas Educacional e Doutrinária
tiveram uma resposta bastante positiva com grande número de inscritos nos
diversos cursos da nossa programação.
PESQUISA NA ÁREA EDUCACIONAL. A Área Educacional promoveu a primeira
pesquisa com alunos e monitores, com o objetivo de avaliar resultados individuais
como também desenvolver melhorias. A pesquisa foi realizada junto aos 82 alunos
e 27 voluntários distribuídos nos 11 cursos oferecidos.
“TERÇA ESPECIAL” e “SEXTA CULTURAL” A área Doutrinária reiniciará a
programação da Terça Especial com o palestrante espírita e autor de livros Alexandre
Caldini no dia 6 de março às 20h no auditório, apresentando o tema de seu mais
recente livro “A Vida na Visão do Espiritismo”. A Sexta Cultural também retoma
em março a exibição de filmes oferecendo espaço para reflexão. Acompanhe a
programação no site do IEE.
CURSO DE APRIMORAMENTO PARA CUIDADORES. Já estão programadas
quatro novas turmas deste mais novo curso da Área Filantrópica. A primeira vai
acontecer em abril. Acompanhe a programação completa no site, onde também
serão realizadas as inscrições.
Aos alunos e monitores, desejamos que a nova temporada de estudos possa
promover novos aprendizados e muitas reflexões.

CONHECENDO YVONNE PEREIRA
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João de Almeida Sobrinho

Yvonne Pereira
Nossa personagem foi uma das mais
respeitadas médiuns brasileiras, autora
de romances psicografados muito
conhecidos no meio espirita.

e cura, auxiliada nesses misteres,
pelos espíritos Bezerra de Menezes,
Bittencourt Sampaio, Augusto Silva,
Charles, Roberto de Canalejas e
outros. Possuía ainda, a mediunidade
de materialização, a qual não
exerceu por conselhos de Bezerra de
Menezes e Charles. Como médium de
incorporação, teve especialidade para
os casos de obsessão e suicidas. Não
media esforços para a realização do
bem, atendendo os necessitados em
sua própria casa ou na deles.

Yvonne do Amaral Pereira nasceu dia
24 de dezembro de 1906, em Rio das
Flores – RJ e desencarnou em 9 de
março de 1984, no Rio de Janeiro.
Viveu em lar pobre e modesto.
Aprendeu com os pais a servir os mais
necessitados, pois em sua casa eram
acolhidos com carinho pobres criaturas
sem recursos, inclusive mendigos.
Foi criada na modéstia, tendo passado
dificuldades de vários gêneros o que a
auxiliou muito a não se preocupar com
as vaidades do mundo.

espíritas, muitos deles narrados no livro
Recordações da Mediunidade.

Sua percepção mediúnica iniciouse ainda na infância. Aos cinco anos
via espíritos e com eles falava. Sua
infância foi povoada por fenômenos

Yvonne apresentou diversas aptidões
mediúnicas, conforme ela mesma
afirmara
em
“O
Reformador”:
psicografia, receitista, psicoanalista

Recebeu do próprio pai as primeiras
lições de doutrina espírita e prática
do Espiritismo e Evangelho. Sua
escolaridade não passou do primário.
Na primeira vez que participou de
uma sessão prática recebeu uma
comunicação do Espírito Roberto de
Canalejas, tratando de suicídio.
Yvonne dedicou-se à mediunidade

desde seus 20 anos, psicografando
inúmeros livros e mensagens de
Espíritos como Bezerra de Menezes,
Bittencourt Sampaio, Augusto Elias da
Silva, Charles, Roberto de Canalejas,
Léon Tolstoi, Camilo Castelo Branco.
Dentre essas obras destacam-se
Memórias de um Suicida, pelo espírito
Camilo Castelo Branco e Amor e Ódio,
de Charles, que, juntamente com Ave
Cristo, de Emmanuel, é considerado
pelos estudiosos o melhor romance
espírita já produzido em nosso País.
Foi adepta do Esperanto tendo
trabalhado com perseverança na sua
propaganda e difusão, mantendo
correspondência
com
outros
esperantistas, tanto do Brasil, quanto
do exterior.
Yvonne Pereira foi mais uma
personagem Espírita, que podemos
tomar como exemplo a ser seguido.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Adriana Marino Aprigliano

A era da tecnologia trouxe muitos
benefícios para nosso desenvolvimento.
Podemos citar diversas facilidades,
otimização de tempo, diversão,
conforto, conhecimento, conexão com
o mundo, proximidade com nossos
parentes, amigos e muito mais. Mas
como tudo na vida, seu uso requer
cuidado, equilíbrio e harmonia.
Nossas crianças já não brincam
mais como antigamente. O que
realmente distrai nossos pequenos
são as diversões tecnológicas como
os joguinhos eletrônicos e vídeos no
YouTube. Quem ainda não reparou nas
mesas de restaurantes os pequenos
vidrados em telas de celulares ou
tablets, comportados, quietos, sem
sequer piscar os olhos? E naquelas
crianças que preferem ficar dentro
de casa com seus amigos jogando
eletrônicos do que se divertirem no
quintal em um dia ensolarado?
O que pode parecer inofensivo,
é melhor o filho dentro de casa do
que na rua, na verdade pode ser mais
perigoso do que pensamos...

As crianças e os Games

O alerta vem da espiritualidade. Com o
advento da modernidade, aliado a uma
educação mais omissa e permissiva
da atualidade, abrimos uma porta
para grandes males. Isso porque o
pensamento alienado das crianças
focadas nos jogos, violentos ou não,
facilitam a ação de espíritos obsessores
e oportunistas para promoverem

vinganças e satisfazerem seus desejos.
Por trás de mentes vagas, permeiam
espíritos que se aproveitam dessa
brecha para conseguir seus objetivos
mais diversos.
Os games eletrônicos quando usados
com disciplina, podem beneficiar
mentes em formação. Mas se usados
sem limites, sem acompanhamento por

pais distantes e desatentos podem
ser uma arma perigosa.
Para pais, educadores e responsáveis
que se identificaram com esse contexto
vale a pena a leitura do livro Game Over
de Adilson Salles pelo espírito Luiz
Sérgio. É preciso nos preocuparmos
e estarmos atentos com a educação
e limites que estamos proporcionando
para nossa juventude. O livro fala dos
bastidores das equipes socorristas
que protegem e encaminham nossos
jovens e crianças na espiritualidade.
São relatos de jogos que eu nem sabia
que existiam: redes cruzadas, espíritos
aproveitadores, espíritos obsessores,
sexo, drogas, suicídios, brigas, mortes
prematuras, enfim, casos e mais casos
que vemos todos os dias na TV sob a
ótica espiritual.
Espero que seja um alerta para todos
nós, pais e responsáveis, e me incluo
aqui, pois vivencio de perto essa fase
com um filho de 12 anos que vive
vidrado nos tecnológicos. Espero que
seja esclarecedor assim como foi para
mim. Boa leitura queridos pais!!!

Jornal IEE

MATÉRIA DE CAPA
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Anamaria Racy

Convivência
É justamente essa pedra que
testa todos os nossos limites e se
soubermos usar adequadamente a
adversidade que se apresenta em
nosso caminho, conseguiremos
superar algum instinto primitivo
que ainda fazia parte de nós e, aos
poucos, começamos a perceber
que essas pedras é que formam o
chão firme da nossa evolução.

Convivência...
uma
palavra
bastante usada nos dias de hoje,
mas será que sabemos realmente
o seu significado e, mais que isso,
sua aplicação? Uma das definições
do dicionário Online de português
diz que, convivência é “a ação de
coexistir (num mesmo local) de
maneira harmoniosa ou ter um
convívio próximo e contínuo”. Ouço,
com frequência que conviver é uma
arte. Alguns entendem como uma
obra valiosa e outros como uma
arte mal-acabada.
O fato é que a convivência pode
despertar em nós os melhores e
os piores sentimentos, porque nos
defrontamos com o agradável e
com o desagradável. O agradável
não nos causa desarmonia e, por
isso parece que nem damos tanta
atenção a ele. Mas, o desagradável
é aquilo que queremos tirar da
nossa frente ou fazemos de tudo
para mudar para que seja da forma
como gostaríamos que fosse. E,
nesse exato momento, percebemos
a nossa incapacidade para fazer
com que as coisas sejam do nosso
jeito e, também nesse momento
nos é oferecida a oportunidade para
vermos que não temos o controle
de tudo como gostaríamos, nem
das pessoas.
A convivência é uma grande
oportunidade em nossas vidas para
aprendermos a lidar com o nosso
lado menos nobre: a impaciência, a
incompreensão, a inveja, o ciúme.
Podemos observar como se
relacionam
as
pessoas
de
uma família: pai, mãe, irmãos.
Normalmente, parte-se do princípio
de que o amor incondicional é
praticado dentro dessa estrutura
familiar, mas percebemos que um
irmão tem ciúme do outro, que a
mãe prefere o filho mais velho ao
mais novo e assim por diante. Como
fazer para conviver em harmonia
com tantas preferências?
André Luiz diz: “... se encontramos
uma pessoa difícil em nossa

intimidade, essa é a criatura exata
que as leis da reencarnação nos
trazem ao trabalho do burilamento
próprio”.
No ambiente doméstico encontramos
tudo
aquilo
que
necessitamos para o nosso
crescimento moral e espiritual.
Temos muitas arestas a serem
aparadas
de
relacionamentos
vividos em outras existências
e a bondade do Pai Maior nos
coloca no local exato e com as
pessoas certas para repararmos,
superarmos e transformarmos
a nós mesmos e as relações.
O autoconhecimento é uma
ferramenta muito poderosa para
auxiliar
nessa
transformação
interior e para mudar a forma
como vemos as pessoas que nos
rodeiam ou as mais distantes.
Ao compreendermos os nossos
sentimentos, nossas emoções e
reações, enxergamos os outros de
forma diferenciada; não julgamos
mais porque já não temos aquele
sentimento habitando em nós.
Sigmund Freud diz que existe um
mecanismo de defesa chamado
“projeção” – apontar no outro
aquilo que é meu, só que é muito
duro reconhecer e enxergar aquilo
em mim, por isso projeto os
conteúdos do meu inconsciente
no inconsciente de outra pessoa.

Isso significa que quando nos
incomodamos com determinada
atitude de uma pessoa, precisamos
entender porque aquilo nos
incomoda e não esperar que o
outro mude seu comportamento
para que eu me sinta melhor.
Ao fazermos o exercício de entender
porque algo nos incomoda, estamos
colocando o autoconhecimento
em prática. Encontramos muitos
desentendimentos e frustrações
nas
relações
profissionais,
porque as pessoas esperam o
reconhecimento que não chega, o
aumento de salário, a promoção
que não vem e começam a procurar
culpados pelas suas frustrações.
Será que essa é a melhor forma
para aprender alguma coisa com
o desagradável ou para melhorar o
relacionamento interpessoal?
Não.
Essas
situações
se
apresentam para que possamos
nos perguntar o que precisamos
aprender com as coisas que não
se realizam de acordo com o nosso
desejo. A resposta é simples:
precisamos aprender a perdoar e a
compreender as limitações alheias
da mesma forma como queremos
que nossas limitações sejam
compreendidas. Se enxergamos
alguém como sendo a pedra do
nosso caminho, precisamos nos
lembrar que somos igualmente
a pedra no caminho de alguém.

Augusto Cury diz que uma
das coisas que impede a boa
convivência é a falta de respeito
em relação aos diferentes
pontos de vista sobre religião,
música, preferência musical ou
qualquer outra coisa. Muitas
vezes, julgamos tal atitude
errada, mas esquecemos de
nos perguntar para quem aquilo
é errado? Porque pode ser
apenas
uma
questão
de
entendimento. Importante compreender que a atitude é diferente
da minha e não errada.
Necessário lembrarmos que cada
pessoa tem um nível diferente
de evolução intelectual, moral e
espiritual e isso explica o porquê
das diferentes visões. As pessoas
só podem agir de acordo com
o conhecimento que têm, não
podemos esperar que ofereçam
mais do que podem, assim como
nós também não podemos oferecer
aquilo que não temos. O respeito
ao diferente gera harmonia.
No livro “Respostas da Vida”, André
Luiz diz que a vida vem de Deus
e a convivência vem de nós. Por
que ainda insistimos em enxergar o
cisco no olho do outro e não a trave
no nosso? Gostaria de encerrar
com uma pergunta que nos permite
refletir sobre o tema:
“Se a convivência vem de nós,
como temos contribuído para
alcançar nossa harmonia interior e
para o equilíbrio entre corpo, mente
e espírito? ” Desejo a todos uma
boa reflexão e que encontrem a paz
e a harmonia tão desejadas!

EVANGELHO

Mar/Abr 2018

5

Fernando de Oliveira Porto

Amai os vossos inimigos
Mas cabem aqui, em nossa reflexão,
duas observações importantes.

Na época em que o mestre Galileu
viveu entre nós, prevalecia a ideia
de que havia uma batalha entre
as forças do bem e do mal, e uma
expectativa de que Deus interviria
na história, favorecendo os bons
e destruindo os maus.
Essa era uma visão apocalíptica,
e cada grupo religioso do judaísmo
antigo inspirado nessa esperança
acreditava estar de posse de uma
revelação especial dada por Deus.
Alguns se orientavam no sentido de se
distanciarem da impureza, na busca
da santidade que lhes garantisse
a salvação. Outros pensavam que
o melhor meio era através de um líder
militar que restaurasse a supremacia
do povo eleito.
Jesus era partidário de uma ideia
realmente revolucionária. Ele ensinava
que devíamos amar não somente os
nossos amigos e entes queridos mais
próximos, como também perdoar e orar
pelos que nos perseguem e caluniam.
É verdade que Deus se manifestaria

no momento propício, no fim da era
(entenda-se, na passagem para o
mundo de regeneração) para aplicar
sua justiça, mas até lá caberia a
cada um de nós preencher o nosso
coração de misericórdia, perdoar
setenta vezes sete vezes. Afinal, o
Criador faz que se levante o Sol para
os bons e para os maus e que chova
sobre os justos e injustos.
A força do bem e do amor é o próprio
fundamento da Criação. Não podemos
ignorar o que o poder transformador da
amorosidade tem feito diante daqueles
que se perderam nos caminhos
tortuosos do mundo.

A primeira, apresentada por Kardec no
capítulo XII de O Evangelho Segundo
o Espiritismo intitulado Amai vossos
Inimigos. O Codificador nos alerta
que o termo “amar” neste contexto
não representa externar a mesma
ternura que temos por um amigo ou
irmão. Ternura significa confiança, algo
impossível diante de alguém que deseja
o nosso mal. Além disso, ressalta a
questão da assimilação e da repulsão
fluídica, ou seja, os pensamentos
negativos e de aversão que nos são
emitidos por quem não gosta de nós.
O verdadeiro sentido da expressão
amai os vossos inimigos significa
não alimentar desejos de vingança,
não desejar o mal aos adversários
e, inclusive, ficarmos felizes por eles
quando um bem lhes advém.
Um segundo aspecto, foi exposto por
Emmanuel em seu Pão Nosso, no
capítulo 137, denominado Inimigos,
ao tratar de uma ideia errônea quanto
ao amor de Deus em nossas vidas.

EVANGELHO PARA CRIANÇAS
Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE

"Deve-se ter indulgência e benevolência para
com os amigos encarnados e desencarnados.

Não há coração tão perverso que não seja tocado
de bons procedimentos. De um inimigo pode-se
fazer um amigo, antes e depois de sua morte.

Reescreva as palavras que estão de trás
para frente e descubra que tipos de
espíritos influenciam este garoto e depois
desenhe a face deles.

Amar não significa externar palavras
e atitudes superficiais de carícia
e ternura, mesmo porque Deus nos
confere
experiências
laboriosas
e rudes sem que isso signifique
negação de amor para conosco.
O nobre mentor espiritual conclui
a partir dessa linha de raciocínio, que
por nossa vez não nos cabe aplaudir
o erro, ou aprovar de maneira indébita
o mal. Nossa arma deve ser sim
o da paciência, ofertando o recurso do
trabalho reconstrutivo e restaurador
para aqueles que desejam se regenerar.
E que não nos deixemos enredar por
sentimentos de ódio, e muito menos
nos envolvermos em disputas inúteis
de dominação.
Que Deus nos ampare para que
saibamos ofertar o socorro, com
os recursos ao nosso alcance, àqueles
que se voltam contra nós, nos dois
planos da vida, e somente assim não
estaremos sujeitos aos infelizes duelos
do mal contra o mal.

ASSUNTO EM FAMÍLIA
Jornal IEE										
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Sueli Inês Arruda Issa

A Importância do Brincar
Todos nós trazemos em nossas
memórias, lembranças de uma época
muito rica, divertida, de nossa infância
e mesmo adolescência.
Jogos, brincadeiras, povoam este
histórico pessoal. Brincadeiras livres,
simples, descobertas fantásticas,
registros emocionantes...
E assim fomos, cada um de nós,
construindo a percepção sobre nós
mesmos, sobre o outro e sobre o
mundo.Nossos
dramas
internos,
inseguranças, desejos, frustações,
medos, raivas, expectativas, foram
colocados em histórias inventadas,
dramatizações, jogos livres, etc...
solitariamente ou em grupo. Tudo
nos ajudando a conquistar pequenos
espaços,
preparando-nos
para
expandi-los, e, mais tarde definirmos
nossa presença na vida e no mundo.
Povoamos nosso imaginário com
criatividade, curiosidade, coragem,
encontrando formas e caminhos
para conquistarmos nossos desejos.
Desejos simples que aos poucos se

tornariam metas futuras.Um Universo
rico e valioso na construção do nosso
Eu. Quantos ensaios com derrotas,
superações ou mesmo frustações!!!
Talvez nem saibamos, até hoje, o
quanto este momento, o do Brincar,
nos trouxe preciosas percepções e
conquistas significativas para o nosso
desenvolvimento mental, emocional,
cognitivo e social.
O primeiro playground do bebê
é o espaço entre ele e sua mãe.
Preenchido pelo toque, pela voz da
mãe, pelos sons oferecidos por ela,
canções cantadas, etc...
O jogo é inicialmente autocósmico,
a criança se atém a seu próprio
corpo. Em seguida ele se difunde na
microesfera, isto é, o pequeno mundo
dos brinquedos de que ele pode servirse, refúgio que a criança estabelece
para poder retornar a ele quando
tem necessidade de refazer seu Ego.
Finalmente, na escola maternal, o
jogo atinge a macro esfera, o mundo
partilhado com os outros.

"Ao brincar, a criança desloca para
o exterior seus medos, angústias e
problemas internos, dominando-os por
meio da ação. Repete no brinquedo
todas as situações excessivas para
seu ego fraco e isto lhe permite, devido
ao domínio sobre os objetos externos
a seu alcance, tornar ativo aquilo que
sofreu passivamente, modificar um
final que lhe foi penoso, tolerar papéis e
situações que seriam proibidas na vida
real tanto interna como externamente
e também repetir à vontade situações
prazerosas" - segundo Aberastury.

para o desenvolvimento humano.

O Brincar por si mesmo é terapêutico.
É uma experiência criativa, uma forma
básica de viver. Por este motivo
facilita o crescimento e, portanto,
a saúde; pode ser uma forma de
comunicação consigo mesmo e com
os outros (interfere diretamente no
desenvolvimento da linguagem). As
crianças brincam com mais facilidade
quando a outra pessoa pode e está
livre para ser ´brincalhona`.

- Quais jogos ou brinquedos são
oferecidos às crianças? Aqueles que as
tornam espectadoras / observadoras
ou
aqueles
que
promovem
a criatividade?

O Brincar é um universo riquíssimo.
Nele estão raízes importantíssimas

Enfim .... para onde foi nossa criança
interna? Adormeceu???

E agora, nossa reflexão pessoal:
- Como o espaço do brincar acontece
hoje?
- Existe o brincar entre a criança e seus
pais, irmãos, familiares? Ou já desde
pequenos são ensinados a manusear
celular, ipad, ....?
- As crianças conhecem o lado
"brincalhão" de seus pais?
- Os pais conhecem o imaginário
de seus filhos?

- Como pais, sabemos quais são suas
ideias, fantasias, seu universo mágico?
- Que tipo e qualidade de vinculo
estamos construindo com nossos
filhos?

CRÔNICA ESPÍRITA
Luiz Carlos V. Palma

Providência Divina
"A mudança para melhor é urgente,
mas compete a cada um de nós,
corajosa e individualmente, decidir a
partir de quando e como ela se dará".
(Joanna de Ângelis)
O médium mineiro Francisco Cândido
Xavier, Chico Xavier, contou que em um
de seus dias de profunda amargura,
pediu ao seu benfeitor espiritual que
levasse o seu pedido de socorro a Maria
de Nazaré, para que ele o consolasse
já que seus problemas eram graves.
Alguns dias depois o benfeitor retornou
portador de um recado da mãe de
Jesus, Chico rapidamente pegou
papel e lápis e se colocou na posição
de anotar, "pode falar tomarei nota de
cada palavra". Emmanuel benfeitor
atencioso lhe falou, "anote ai Chico",
“Maria me pediu para que trouxesse
o seguinte recado, isso também
passará, ponto final. Chico tomou nota
rapidamente e perguntou ao benfeitor,

um dia passarão.
A saudade do ser querido que está
longe, passará.
Dias de tristeza... Dias de felicidade...
São lições necessárias que, na Terra,
passam, deixando no espírito imortal
as experiências acumuladas.

"só isso?". Emmanuel respondeu “é
Chico a Mãe Santíssima pediu para lhe
dizer, "Isso também passará".
Todas as coisas, na Terra, passam...
Os dias de dificuldades, passarão...
Passarão também os dias de amargura
e solidão...
As dores e as lágrimas passarão.
As frustrações que nos fazem chorar...

Se hoje, para nós, é um desses
dias repletos de amargura, paremos
um instante.
Elevemos o pensamento ao Alto,
e busquemos a voz suave da Mãe
amorosa a nos dizer carinhosamente:
isso também passará...
E guardemos a certeza, pelas
próprias dificuldades já superadas,
que não há mal que dure para sempre.
O planeta Terra semelhante à enorme
embarcação, às vezes parece que
vai soçobrar diante da turbulência de

gigantescas ondas. Mas isso também
passará, porque Jesus está no leme
dessa Nau, e segue com o olhar sereno
de quem guarda a certeza de que
a agitação faz parte do roteiro
evolutivo da humanidade, e que um
dia também passará...
Ele sabe que a Terra chegará
a porto seguro, porque essa é a sua
destinação.
Assim, façamos a nossa parte o melhor
que pudermos, sem esmorecimento,
e confiemos em Deus, aproveitando
cada segundo, cada minuto que, por
certo... também passarão..."
“Tudo passa...... exceto Deus!
Deus é o suficiente!”
Chico Xavier - Emmanuel

PROGRAMAÇÃO

MATÉRIA ESPECIAL
Prof. Alkíndar de Oliveira

O trabalho voluntário na casa espírita

Para que a efetiva Responsabilidade
Social aconteça, comecemos por
mudar nosso discurso, isto é, em
vez de “Nosso Centro Espírita está
precisando de trabalhadores voluntários,
nossos trabalhadores são sempre
os mesmos.”, utilizemos de palavras
mais efetivas e verdadeiras, isto é,
mudemos o discurso para “Nosso
Centro Espírita, através da oferta do
trabalho voluntário, está propiciando
oportunidades a quem procura um
sentido para a vida, a quem procura
cumprir com sua responsabilidade
social. Contate-nos. Podemos lhe ajudar
a trilhar este caminho altamente redentor
que o fará efetivamente atuar de forma
socialmente responsável, utilizando
como instrumento, o trabalho voluntário".
O citado novo discurso, além de ser um
comunicado mais atrativo, traduz a mais
pura realidade, pois tira do Centro Espírita
a imagem de “pedinte”, substituindo-a
pela real imagem de “ofertante”.Adotar

metodologias apropriadas é o caminho
mais sensato para escalarmos os
necessários degraus evolutivos, para
sairmos desse circulo vicioso que
tanto nos prejudica. A procura destas
metodologias precisa ser o norte de
quem queira aproveitar da benção desta
atual encarnação. Mas que metodologias
serão estas? E, se tantos são os desafios
para o nosso desenvolvimento espiritual,
por onde começarmos? Comecemos
por abraçar nossa responsabilidade
social valorizando ainda mais o trabalho
voluntário. Responsabilidade Social
precisa ser uma de nossas mais
importantes metas. E o método mais
efetivo para atingir tal fim é o exercício
eficaz, bem planejado, do trabalho
voluntário a favor do próximo.
Para concluir, terminemos com um texto de Emmanuel, psicografia de Divaldo
Franco, revista Reformador de dezembro/2.002, com tema ainda atualíssimo,

PALESTRAS E PASSES
DATA

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

05 Mar

Amar e perdoar a si mesmo

12 Mar

Renovação Íntima

19 Mar

O Sermão da Montanha

26 Mar

Jesus e o Evangelho

02 Apr

16 Apr

Chico Xavier - Vida e Obra
As 3 revelações: Moisés, Jesus
e o Espiritismo
Jesus, Irmão e Amigo

23 Apr

Doenças e Doentes

30 Apr

Por que estudar Allan Kardec

07 Mar

A importância da vida atual

14 Mar

A Prática Silenciosa do Bem

21 Mar

Caridade, uma forma de amor

28 Mar

Bem Aventurados os Puros de Coração

04 Apr

Trabalho Voluntário

11 Apr

Vigiai e Orai

18 Apr

Os Sãos não precisam de médico

25 Apr

"Ajuda-te e o céu te ajudará"

01 Mar

Joanna de Angelis

8 Mar

O mundo espiritual e nós

15 Mar

Vencendo a Depressão

22 Mar

O Autoconhecimento

Viver espiriticamente é trabalhar sem
desfalecimento para a construção de
uma nova era, sim, que deve começar no
próprio indivíduo, na sua transformação
interior (...). A nossa preocupação de
mudar o mundo não pode abandonar o
compromisso de nossa mudança interior.
O nosso compromisso com a fé espírita é
de urgência e todos os esforços devem ser
envidados para conseguirmos essa meta".

29 Mar

Fé: O Poder de Acreditar

05 Apr

Bem Aventurados os Mansos e Pacíficos

12 Apr

Bezerra de Menezes

19 Apr

Reconciliar-se com os adversários

26 Apr

A Mulher Hemorróissa

03 Mar

Quem é o meu próximo

10 Mar

Origens do Espiritismo no Brasil

17 Mar

A Importância do Corpo Físico

24 Mar

O Silêncio e o Tempo

31 Mar

Feriado Páscoa - IEE Fechado

Parte da matéria publicada no Jornal IEE n°43

07 Apr

Bem Aventurados os Misericordiosos

14 Apr

Influência dos Espíritos nas Nossas Vidas

21 Apr

Feriado Tiradentes - IEE Fechado

onde a responsabilidade social e o voluntariado são os pontos fortes:

No nosso meio espírita temos o hábito
de, no campo do trabalho voluntário,
fazermos o seguinte discurso com o
objetivo de ampliar o número de trabalhadores: “Nosso Centro Espírita está
precisando de trabalhadores voluntários,
nossos trabalhadores são sempre os
mesmos. Ajude-nos!”
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"Se é verdade que o espirita não se pode
marginalizar em torno dos acontecimentos
que sacodem a sociedade, o planeta, não
é menos verdade que, comprometido com
o ideal espírita, possui, nos conteúdos
doutrinários, os instrumentos hábeis
para mudar a situação que vivemos, por
intermédio da educação das gerações
novas, da autoeducação, mediante a
transformação moral que se deve impor
e também dos esclarecimentos que,
libertando a criatura humana das suas
paixões primitivas, tornam-na capaz de
mudar as estruturas perturbadoras da
sociedade. É necessário que tenhamos
muito cuidado para não desviarmos dos
objetivos essenciais da Doutrina, que se
coloca acima das questões inquietadoras
deste momento.

MENSAGENS DE AMIGOS

09 Apr

28 Apr

QUARTAS-FEIRAS - 12 h

QUINTAS-FEIRAS - 20 h

SÁBADO - 10 h

Jesus e a Samaritana

ATENDIMENTO FRATERNO

Aqui estamos e somos muitos,
ansiosos por servir como melhor convir.
Aqui estamos e somos muitos, cientes
do que fomos, do que somos e do que
ainda deveremos ser.
Aqui estamos e somos muitos, uma
legião de espíritos aguardando a
oportunidade de reencarnar, nossos
erros reparar, nossas faltas resgatar,
nossas dívidas honrar. Aqui estamos
e somos muitos, arrependidos,
regenerados e dispostos a mudar.
Juntos vamos evoluir. De mãos dadas
vamos crescer. Ao longo de muitos
anos, cada vez mais de nós habitam o
planeta chamado Terra e com ele vamos
nos envolver. Aqui estamos e somos
muitos, ansiosos, porém pacientes.
Disciplinados e esperançosos por amar
e ser amados. Doar e receber. Juntos
vamos crescer. Juntos vamos semear.
Juntos vamos colher. Saber esperar

e saber que muito vamos aprender e
ensinar. Fica aqui registrado nosso
agradecimento àqueles que em nós
depositam amor e fé. Que em nós
acreditam e por nós vibram.
A cada um de vocês e tantos outros,
nossas vibrações sinceras de paz,
harmonia e gratidão.
___________________________

DIA

HORA

Não temas o futuro incerto, que
de incerto nada tem. Não temas
o desconhecido, que de falta de
conhecimento não padeces. Aquele
que sofre com o porvir sofre de falta
de fé nos desígnios de Deus. Sofre
da ausência da crença de que nada é
por acaso e de que colhemos o que
plantamos.

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

12:00

É verdade que pouco ou nada se sabe
sobre o que foi semeado em vidas
passadas, mas sabes exatamente
quem és, como és, como pensas e
como ages e se não desejas o futuro
temer, é preciso primeiro retificar o agora
e, segundo, respaldar-se na fé e na
crença de que virá o que te fará crescer
como espírito, que engrandecerá o teu
ser e a ti beneficiará.

5a.feira

Amor para o próximo. Fé em Deus.
Não precisas nada mais para que
encontres a paz.
Teus amigos do Lar.

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

Sáb.

15 e 20:00 Básico de Espiritismo

15 e 20:00 Educação Mediúnica I e II

18:50

20:00
20:00

Obras de Joanna de Ângelis
Evangelho Segundo
o Espiritismo
Básico de Espiritismo
Educação Mediúnica II

10:00

Educ. Espírita para Infância

18:50

ÁREA EDUCACIONAL

17:00

Inglês Básico

2a.feira

18:45

Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)

3a.feira

18:45
19:30

3a, 4ª, 5ª

14:30

5a.feira
Sáb.

19:45
10:00

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

MATÉRIA DOUTRINÁRIA
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Rafael Dourado

150 anos de “A Gênese”
Após estabelecer o alicerce da
codificação espírita, Kardec escreveu
a 5ª obra básica: A GÊNESE, na
qual nos apresenta DEUS de forma
esclarecedora e consoladora.
O livro aborda inicialmente a
questão do caráter e da validade
da revelação espírita. Por meio de
doze perguntas que são propostas
e respondidas com clareza, lisura e
lógica inquestionáveis, coloca-se um
ponto final nesta questão, da origem,
natureza e validade da Doutrina dos
Espíritos.
No Capítulo II Kardec apresenta
Deus, Inteligência Suprema do
Universo e causa primária de tudo,
seus atributos, colocando em
evidência uma qualidade que é muito
cara a todos nós, a de que “Deus é
soberanamente Justo e Bom”. Nos
itens que se seguem, abordam-se
os mecanismos da Sua providência,
culminando com a análise da sempre
fascinante possibilidade (ou não) de
podermos “vê-lo”.
No Capítulo III é apresentada a
questão do bem e do mal, nos
remetendo aos domínios filosóficos
da ética na análise da sua causa e
manifestação, bem como na sua
diferenciação face à inteligência
e ao instinto, e encerra o capítulo
abordando o fato sempre intrigante,
reconhecida a justiça e bondade
infinitas do Criador, da destruição dos
seres vivos uns pelos outros.
No Capítulo IV, Kardec confere justa
relevância à contribuição da Ciência

para o progresso da Humanidade,
e segue no Capítulo V, “Antigos e
Modernos Sistemas do Mundo”,
analisando a evolução da nossa visão
de mundo, desde a crença antiga de
uma Terra plana até o multiverso na
atualidade.
No Capítulo VI, onde o médium
Camille Flammarion é citado como
sendo o receptor das comunicações
do Espírito denominado Galileu,
nos entretém com considerações
belíssimas sobre o Universo, o
espaço e o tempo, a unidade do
princípio aliada à diversidade infinita
das manifestações, todos conceitos
que permanecem mais do que atuais
nos dias de hoje.
No Capítulo VII, “Esboço Geológico
da Terra”, faz um estudo detalhado
da formação e evolução do nosso
planeta, prosseguindo nos dois
capítulos seguintes com as “Teorias
Sobre a Formação do Mundo” e as
“Revoluções do Globo”.
E adentrando o belíssimo Capítulo
X aborda a questão máxime do
surgimento e evolução da vida,
introduzindo
o
conceito,
hoje
consagrado, do princípio vital e

abordando ainda ao longo do texto
o tema da biogênese (a teoria
consagrada que propugna que todo
ser vivo procede de outro ser vivo) em
contraposição à geração espontânea
(a teoria que propunha que os seres
vivos poderiam “surgir” da matéria
inorgânica), imbróglio que só foi
encerrado após o seu desencarne,
levando-o sabiamente a solicitar
à posteridade que desse a última
palavra sobre o assunto.
Allan Kardec encerra este capítulo
estabelecendo um importantíssimo
elo entre as Ciências Físicas e a
Doutrina Espírita, afirmando: “Galgado
o ponto em que nos achamos com
relação à Gênese, o materialismo
se detém, enquanto o Espiritismo
prossegue em suas pesquisas no
domínio da Gênese espiritual.”
No Capítulo XI, descortinam-se aos
nossos olhos a gênese do Espírito,
só possível através das revelações
do
Espiritismo,
expandindo
o
conhecimento humano para além
dos domínios da matéria densa,
através da contribuição dos espíritos
superiores desencarnados, versando
sobre assuntos de grande importância
para todos nós, como a natureza do
princípio espiritual e o processo da
reencarnação, entre outros.
E “A Gênese” encerra-se no Capítulo
XII, “Gênese Mosaica”, comparando
o texto bíblico com as teorias
científicas e analisando os episódios
narrados no mito de Adão e Eva,
com conclusões que se constituem
em verdadeiras jóias do intelecto

humano. Ao final, rende justo culto
ao Espiritismo “como a luz através
da qual o homem sabe doravante de
onde vem, para onde vai, por que
está na Terra e por que sofre”.
No Capítulo XIII analisa a natureza
dos Milagres, seguido pelo Capítulo
XIV, “Os Fluidos”, estudando a sua
natureza, aplicação e manifestação,
embasando
cientificamente
os
fenômenos mediúnicos, para então,
no capítulo seguinte, e à luz destes
conhecimentos, analisar os “milagres”
praticados por Jesus.
A partir do Capítulo XVI aborda-se
a questão instigante da capacidade
de prever o futuro para, da mesma
forma que no assunto dos milagres,
também analisar no capítulo que se
segue e à luz do arcabouço teórico
apresentado, as predições de Jesus.
E, convenientemente no último
capítulo do livro, “São Chegados
os Tempos”, é feito um estudo da
questão relevante da transição
planetária, discorrendo sobre a
necessidade de uma renovação da
Humanidade, substituindo-se os
espíritos ainda renitentes no mal por
outros que contribuirão, juntamente
com os que permanecerem para
a elevação do nosso planeta de
mundo de provas e expiações a
orbe regenerado, processo que se
encontra em pleno curso.
Sejamos gratos à Kardec, estudando e
divulgando esta obra, a qual em síntese
fala de DEUS e da Providência Divina,
que são a essência da doutrina espírita.

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

