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Lei do trabalho

LEIA TAMBÉM

Tudo trabalha na natureza: os minúsculos seres, os vegetais, os animais e o homem, cada
um de acordo com sua programação e capacidade, fazendo a sua parte na obra do Pai.
Página 4

Conhecendo
Ernesto Bozzano

Ernesto Bozzano, sempre bem
fundamentado pelo método
científico, trabalhou a vida inteira
em prol da continuidade do
legado dos Espíritos. Seu livro
mais conhecido pelos espíritas
é “Animismo ou espiritismo?”
lançado em 1938. Página 3.

Infância e Juventude

Tem sido um desafio para os
Evangelizadores da Infância e
Juventude do IEE, pensar em
formas contemporâneas de atrair e
reter a atenção e assiduidade dos
pré-adolescentes. Foi desenvolvido
então para 2018 um formato
de aula, denominado “Projeto
Youtubers”. Venham conhecê-lo!!!!
Página 3.

Evangelho

Jesus, sempre zeloso em relação
a nossa condição evolutiva, ao
nosso estágio de compreensão
e entendimento dos verdadeiros
valores, nos orienta que devemos
estar atentos aos valores da
doação. Página 5.

Crônica Espírita

O Instituto Espírita de Educação
vem se dedicando a explicar os
assuntos referentes ao nascimento,
existência, desencarne e estágio
do espírito humano no “plano além
vida” como também seu retorno,
em futura reencarnação. Página 6.

Matéria Especial

É com muita satisfação que
estamos entrando no 10º ano de
publicação do Jornal IEE. Foram
55 edições bimestrais contínuas,
desde a primeira edição em Maio/
Junho de 2009, contribuindo
grandemente como mais um
instrumento para a difusão do
Espiritismo. Página 7.

Novo Projeto

Tudo começou em 2013 com
a formação de uma comissão
de trabalho, eleita pelos Conselheiros da casa, denominada
“Comis são de Infância e Juventude”, nome este, atrelado a um
dos seguimentos norteadores
que tinha por missão dedicar-se
ao núcleo de ação educacional.
Página 8.

Assunto em Família

Existem pais autoritários que por
não saberem lidar com as emoções,
tentam se impor pelo poder e com
isso afastam seus filhos e geram
insegurança, depressão, raiva
e outros sentimentos que não
constroem. Página 6.

EDITORIAL

sugestão de leitura

Em movimento
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Pensamento e vontade
1967 de Ernesto Bozzano

Tudo na natureza está em movimento, desde a mais simples criação até
a mais sofisticada. O homem, criatura divina, dotado do princípio inteligente,
parte simples e ignorante rumo à perfeição numa escalada infinita
de evolução moral e intelectual.
Um movimento isolado, individual, sempre consome muita energia
e provoca pouco impacto em sua atuação. As grandes mudanças
acontecem de maneira planejada, envolvendo a maior parte dos indivíduos
que se interligam no objeto em questão.
Sabemos que cada um de nós possui alguns bons ajudantes, encarnados
ou não, que estão sempre dispostos a estarem ao nosso lado, no momento
que nos propusermos a trabalhar em direção ao que é justo e correto.
O trabalho, seja ele para o nosso sustento ou para o bem do próximo,
é sem dúvida, o nosso maior instrumento de evolução intelectual e moral
e, se bem produzido, gera uma corrente tão positiva que nos impulsiona a
alcançar de maneira serena, novos patamares a cada dia.
Nos momentos difíceis de nossa vida, devemos estar mais ligados àqueles
que estão dispostos a nos ajudar. Se estivermos conectados com nossos
verdadeiros amigos, nossos mentores espirituais, certamente o caminho
será mais fácil. Fazendo o nosso melhor no trabalho, sintonizando-nos
através da prece sincera, certamente tudo caminhará bem. Tenhamos em
mente que mesmo nas situações complicadas que poderemos ter pela
frente, tudo irá passar. Além disso, tudo será uma boa experiência que
acumularemos para o futuro.
Segundo Joanna de Angelis, “o trabalho é ao lado da oração, o mais eficiente
antidoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que
o espirito corrige as imperfeições e disciplina à vontade”. Portanto, faça
você a sua parte, movimente-se, tenha fé e perseverança, que a evolução
é parte certeira do seu projeto de vida.
Mauricio Romão
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APOIO

Leitura muito útil, especialmente se comparada com
estudos recentes sobre o pensamento e sua ação sobre a
matéria. O pensamento é ou não produto de nosso cérebro?
Qual o papel da vontade no efeito dos pensamentos sobre
nossa saúde e bem estar?
Nesta obra Bozzano faz uma análise científica do efeito
das forças ideoplásticas na mente humana, ou seja: a transformação de um
fenômeno psicológico em fisiológico; a fotografia do pensamento através da
sua concretização e materialização plástica; a objetivação do pensamento
em um organismo vivo. Trata-se de uma importante investigação sobre a
energia da mente e seus reais atributos, mostrando as potencialidades da
alma, encarnada ou desencarnada. Bozzano pesquisou e experimentou
incansavelmente os temas que no século XX foram provados por Rhine,
criador da Parapsicologia, demonstrando que a mente pode escapar dos
limites corporais, sob certas condições. Bozzano traz exemplos de pesquisa
e chega a conclusões hoje confirmadas por médicos, psicólogos, psiquiatras
e estudiosos de PNL, Inteligência Emocional e medicina psicossomática.
Bozzano experimentou e demonstrou as diferenças de ação entre mente
e cérebro; a mente como manifestação do Espírito atuante no corpo físico,
a utilizar o cérebro como seu instrumento material.

NOTÍCIAS DO IEE
INFÂNCIA E JUVENTUDE - A equipe da Infância e Juventude do IEE participou
do 3. Encontro Paulista de Evangelizadores, organizado pela USE. O evento que
aconteceu nas dependências da nossa casa nos dias 3 e 4 de março, teve como
tema a Importância da Reflexão na atividade de Evangelização. O objetivo foi
apresentar estratégias e gerar insumos para que a criança por meio da observação
e descoberta possa fazer a reflexão e o aprofundamento para melhor absorção
do conteúdo. Foram realizadas oficinas e palestras que mostraram, de acordo com
as instruções de Allan Kardec, como despertar nas crianças a fé raciocinada.
IV CONJURESP - Congresso Jurídico-Espírita do Estado de São Paulo. No dia 5
de maio, o IEE vai sediar o congresso promovido pela AJE-SP que tem por objetivo
fomentar a reflexão e debate sobre as questões de gênero, sexualidade e igualdade
de direitos. Inscrições no site da AJE-SP.
1º FÓRUM TERAPIA ATRAVÉS DA ARTE - ARTE, SAÚDE E ESPIRITUALIDADE
No dia 19 de maio vai acontecer no IEE o primeiro fórum organizado pela equipe
do atendimento espiritual “Terapia Através da Arte”. O fórum irá abordar através
do saber espírita, a utilização das artes como mecanismo de reequilíbrio físico,
emocional e espiritual. O enfoque principal será as possibilidades de utilização
da pintura mediúnica como terapia. O evento é aberto ao público e as inscrições
poderão ser feitas diretamente no site do IEE.
FESTA JUNINA DO IEE - Em junho vai acontecer o evento mais esperado
da Área Filantrópica. Organizado pelos alunos de nossos cursos, haverá barracas
de comidas típicas, atração musical e dança de quadrilha. A nossa Festa Junina
tem muita diversão para toda família e tornou-se um importante recurso para
manutenção dos projetos sociais da casa já há 10 anos consecutivos. Participe
e colabore você também com essa tradicional festa beneficente do IEE.
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Ione Prado

Ernesto Bozzano
Todos precisam conhecer esse
pesquisador que após o desencarne de
Kardec participou de amplos estudos,
pesquisas e experimentações sobre os
temas revelados pela Doutrina Espírita.
Bozzano, sempre bem fundamentado
pelo método científico, trabalhou a
vida inteira em prol da continuidade do
legado dos Espíritos.
Ernesto Bozzano nasceu em Gênova
em 1862 e desencarnou em 1943.
Foi professor de Filosofia da Ciência
na Universidade de Turim, valoroso e
incansável pesquisador dos fenômenos
paranormais e mediúnicos. Membro
honorário da Sociedade de Pesquisas
Psíquicas (SPR) e do Instituto de
Metapsíquica Internacional (IMI).
Fez um estudo sério sobre temas
que na época eram tratados em geral
por charlatães ou pessoas de pouco

tratando de telepatia,
e mediunidade.

psicocinese

Trocou informações com os maiores
estudiosos da metapsíquica, como
o francês Charles Richet e os físicos
ingleses Oliver Lodge e William
Crookes.
No ano de 1934, em Barcelona,
foi presidente de honra no Quinto
Congresso Espírita Internacional.

conhecimento. Sua meta era provar
pelo estudo, pesquisa e experimentação
o caráter científico da Doutrina Espírita.
Organizou e comentou os fenômenos
metapsíquicos, publicando extensa
obra, com mais de cinquenta livros,

Seu livro mais conhecido pelos espíritas
é “Animismo ou espiritismo?” lançado
em 1938; nele Bozzano responde
perguntas recorrentes em todo início
de desenvolvimento mediúnico: O que
é meu e o que é do Espírito? Até que
ponto o médium interfere na mensagem
do Espírito comunicante? A mensagem
é Anímica ou Mediúnica?

Sua biblioteca de metapsíquica em
Bologna, até hoje conservada, é
importantíssima fonte de pesquisa para
estudiosos dos fenômenos mediúnicos
e anímicos do mundo inteiro.

Encontramos nesta obra uma extensa
pesquisa, fartamente apoiada em casos
que nos trazem resposta coincidente
com o ensinamento dos Espíritos
na Codificação Espírita: Animismo é
fenômeno produzido pela alma do
médium, diferente de mistificação e
fraude.

Na maturidade Bozzano dedicou-se
inteiramente, na maior parte do tempo
sozinho e até o fim de sua vida, ao
estudo da Metafísica e da Metapsíquica.

O fator anímico é inevitável na
mediunidade porque o Espírito usa
elementos do médium para elaborar e
exteriorizar a sua mensagem.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Susana Wojcik

Engajamento do Pré-Adolescente na Doutrina Espírita
O texto de hoje tem foco na Evangelização
para o público infantil de 8 a 12 anos. Ou
melhor, como eles próprios preferem ser
chamados, público pré-adolescentes:
“não somos mais crianças, tia, e sim
pré-adolescentes!”

ideia do conteúdo do vídeo e no segundo
gravamos o vídeo. No primeiro sábado,
introduzimos o tema através de filmes,
livros, músicas, conversas etc. para
assegurar que todos os Evangelizandos
estejam na mesma página quanto
ao conteúdo Doutrinário. Fazemos
uma dinâmica de brainstorming onde
eles nos trazem ideias de atividades
para abordarmos o tema proposto.
Temos então uma semana para levantar
o material sugerido, e no segundo
sábado gravamos os vídeos.

Tem sido um desafio para os
Evangelizadores da Infância e
Juventude do IEE, pensar em formas
contemporâneas de atrair e reter a
atenção e assiduidade de`stes préadolescentes.
Mas por quê? Primeiro, porque o
formato antigo de um professor falando
na frente da sala já não funciona mais.
Não cativa e nem prende a atenção.
Temos visto muito mais a necessidade
de se construir um conteúdo junto
com o Evangelizando, onde ele traz
informações, ideias, dúvidas. Um formato
mais atual, onde o foco é despertar a
curiosidade do Evangelizando para que
se engaje no conteúdo.
Segundo,
porque
nossos
préadolescentes de hoje têm uma agenda
muito concorrida, com afazeres como
inglês, esportes, viagens, atividades

extracurriculares na escola, no clube,
etc. Se a Evangelização aos sábados
não for motivo de leveza, curiosidade
e atualidade, facilmente as manhãs de
sábados serão direcionadas para outras
atividades.
Então, o que fazer? Com base nestes
desafios, desenvolvemos para 2018 um
formato de aula para os Evangelizandos
de 8 a 12 anos, através de Projeto
Youtubers. Os pré-adolescentes fazem
vídeos para um canal no Youtube,

ensinando a Doutrina Espírita para
outras crianças, e dando dicas de
atividades para Evangelizadores usarem
em aulas de Evangelização.
Toda a concepção do projeto
foi construída tendo como base
o envolvimento dos alunos em cada
passo, desde a definição dos temas,
das atividades até os materiais
a serem utilizados.
Cada tema é abordado em dois sábados,
sendo que no primeiro construímos a

Compartilhamos aqui alguns exemplos
de atividade que as crianças criaram até
o momento:
Tema: Deus e a Criação. Atividades:
usar argila para moldar a criação
de Deus. Vídeo para Youtube: crianças
mexendo na argila e explicando que
estão moldando coisas que Deus criou.
Tema:
Reencarnação.
Atividades:
teatro de fantoches com cenas do
filme “Nosso Lar”. Vídeo para Youtube:
crianças encenam trechos do filme.
Quer conhecer mais sobre o projeto?
Sábados às 09h50 no IEE.

Jornal IEE

MATÉRIA DE CAPA
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Anna Marina Cagnacci

Lei do trabalho
Trabalho... Trabalho... Trabalho...
“O trabalho é a verdadeira fonte de
todo bem-estar humano” L. Tolstoi
“O único lugar onde o sucesso vem
antes do trabalho é no dicionário”
A. Einstein
“O gênio é 1% de inspiração e 99%
de transpiração” T. A. Edson
“O trabalho afasta de nós, três
grandes males: o tédio, o vício e a
necessidade” Voltaire
“Felicidade é ter o que fazer”
Aristóteles
Como vemos nas citações acima,
o trabalho aparece como um
manancial
de
sobrevivência,
tranquilidade, desenvolvimento da
inteligência, superação...
Por que será?
No L.E. questão 674 Kardec recebe
a afirmação dos Espíritos que “o
trabalho é lei da Natureza e por isso
uma necessidade”.
Vejamos então quais são essas
necessidades as quais o homem
deve buscar para melhorar o
seu desenvolvimento pessoal e
contribuir com o grupo social no
qual está inserido.
Tudo trabalha na natureza: os
minúsculos seres, os vegetais, os
animais e o homem, cada um de
acordo com sua programação e
capacidade, fazendo a sua parte na
obra do Pai.
Para o homem, diferentemente
dos animais, Deus concedeu a
capacidade de Pensar e com essa
faculdade buscar sua melhora
através de descobertas, invenções
e aperfeiçoamento engrandecendo
assim a inteligência, depurando
a moral e consequentemente
impulsionando a força do progresso
que também é uma Lei da Natureza.
Com isso, o homem passa de um
simples animal irracional, controlado
pelo instinto, a um ser inteligente
chamado a exercitar o livre arbítrio

onde tudo dependerá de sua
vontade podendo colocar seus
potenciais em ação ou permanecer
inerte. O trabalho apresenta-se ao
homem em seu processo evolutivo,
sob dois aspectos: material e
espiritual. Através do trabalho
material que envolve a manutenção
da vida física, o homem cumpre com
os deveres consigo mesmo, com a
família e com a sociedade na qual
participa atuando também como
profissional (trabalho remunerado).
Pelo trabalho espiritual o homem
compensa as deficiências trazidas
de outras encarnações (expiação/
resgate) e exerce a fraternidade
consigo mesmo e com o próximo.
Por
meio
da
autodoação
consegue superar-se, revelandose instrumento na construção
da felicidade de todos. Procura
adquirir qualidades elevadas
ou aperfeiçoar aquelas que já
estão um pouco desenvolvidas
e necessitam de reforço. Tem
prazer em servir. Cresce no
sentido moral transformando-se
de dentro para fora.
Quando Jesus nos fala: “Há muitas
moradas na casa do meu Pai” ele
nos faz compreender a existência
das diversas categorias de mundos
habitados: alguns inferiores à Terra,
física e moralmente, outros no
mesmo grau e outros superiores em
todos os sentidos. Dessa maneira
a natureza do trabalho não é a

mesma nesses mundos evoluídos
e inferiores, pois suas atividades
estão
relacionadas
com
as
necessidades de seus habitantes.
Quanto menos materiais são estas
necessidades, menos material é o
trabalho. Mas, mesmo nos mundos
mais aperfeiçoados o homem
não se conserva inativo e inútil; a
ociosidade seria um suplício em vez
de ser um benefício.
Nos mundos que chegaram a um
grau superior, as condições da
vida moral e material são muito
diferentes das vidas da Terra.
Esses mundos felizes não são
obras privilegiadas, visto que Deus
não é parcial para qualquer um dos
seus filhos; todos são acessíveis
às mais altas categorias: apenas
cumpre conquistá-las pelo seu
esforço e trabalho.
Nos mundos primitivos, onde o
homem ainda não desenvolveu sua
inteligência, os seus habitantes são
mais rudimentares. A força bruta é,
entre eles, a única lei. Carentes de
recursos e de invenções, passam a
vida na conquista de alimentos.
Pelo que já pudemos perceber
até agora, ninguém está isento do
trabalho, até mesmo àquela pessoa
com o corpo físico frágil, Deus
lhe atribuiu mais inteligência para
desempenhar um trabalho ajustado
à sua própria fragilidade. Apenas
seres totalmente impossibilitados

física e mentalmente é que estão
dispensados de trabalhar. Aquele
que possui bens suficientes,
talvez possa se achar isento do
trabalho material para lhe assegurar
a existência, porém, não está
isento da obrigação de tornar-se
útil, conforme os meios de que
disponha, nem de aperfeiçoar a sua
inteligência ou a dos outros, o que
também é trabalho. A obrigação de
ser útil aos seus semelhantes lhe
é tanto maior, quanto maior for as
ocasiões de praticar o bem o que
lhe proporciona o adiantamento
vindo da oportunidade de ter
praticado todo o bem possível.
Nesse
sentido
conseguimos
entender a máxima de Jesus
“Ajuda-te, e o céu te ajudará”,
onde determina que a primeira
ação é sempre nossa; somos nós
que temos que dar os primeiros
passos;
agir,
movimentar-se,
ajudar, trabalhar, pondo em ação as
forças da inteligência no desejo de
melhorar, superar as dificuldades
e aí sim recebermos a ajuda
necessária. O criador estabelece
auxílio incessante para todas as
necessidades da criação, mas
determina que a lei do trabalho, seja
cumprida em todas as direções.
O trabalho não deve ser realizado
ininterruptamente, pois isto causaria
um
desgaste
desnecessário
ao corpo físico. O repouso e a
distração neste momento são parte
importante da Lei do Trabalho,
garantindo a reparação das forças
e o fortalecimento do trabalhador.
O limite do trabalho será sempre o
limite das forças do trabalhador por
isso Deus nos deu o livre arbítrio
para reconhecê-las. Equilibrar as
atividades da vida é trabalhar na
busca da paz. Na velhice, as forças
físicas se desgastam, cabe ao
mais jovem ou mesmo à sociedade
ampará-lo já que no seu passado,
esse homem trabalhou para muitos.
“O PAI ATÉ HOJE TRABALHA
— ASSEVEROU JESUS — E EU
TAMBÉM TRABALHO.”
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Paulo Ribeiro

Cap. XIII – Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita
Nós e a Ostentação
Ostentação: Ato de ostentar-se,
exibir-se, mostrar-se com ostentação.
Dicionário Aurélio
“Mas quando derdes esmola, que
vossa mão esquerda não saiba o que
faz a direita... Mateus, VI: 1- 4
Sempre zeloso em relação a nossa
condição evolutiva, ao nosso estágio
de compreensão e entendimento dos
verdadeiros valores, Jesus nos orienta
que devemos estar atentos aos valores
da doação.
Ensina-nos a não fazermos das nossas
doações objeto de engrandecimento
pessoal com vistas ao reconhecimento
e a gratidão. O que de fato faz
a diferença para mais, para menos,
ou para nada é a intenção com que
fazemos. Entretanto é importante não
interpretarmos ao pé da letra o que nos
tem sido apresentado como tendo sido
dito por Ele.
Lembremo-nos de sua orientação
sobre: “Minhas palavras têm espírito e
vida; não vos apegueis à letra que mata,

mas buscai o espírito que vivifica.”
O próprio Cristo realizou numerosas
curas e intervenções diversas em
público, onde suas mãos realizaram
“milagres’ sem que Ele tivesse a
preocupação de agir às escondidas ou
encobrir o que fazia.
Citamos apenas uma, entre tantas
ocasiões em que isto se deu:
“Descendo Jesus da montanha,
acompanhava-o uma multidão, quando
de repente se aproximou um leproso
que se prostrou diante Dele pedindo:
Senhor, se queres, podes curar-me.
Jesus, estendendo a mão, tocou-o
e disse-lhe: Eu o quero, estás curado.
E no mesmo instante o homem foi
curado. ” Mateus, VIII: 1 - 4
Necessário, portanto entender que nem
sempre é possível agirmos em favor de
alguém mantendo o anonimato. Aquele
que age movido pelo desejo de ajudar
não deve se preocupar se é visto ou
não. O que importa é a sua intenção.

Por outro lado, aquele que dá,
buscando aplauso, reconhecimento ou
gratidão daquele que recebe, mostra
que tem mais fé nos homens do que
em Deus.
Que merecimento carrega consigo,
como fruto do seu amor ao próximo,
aquele que já cobrou e recebeu por
antecipação a sua recompensa?
Ao contrário, a beneficência sem
ostentação tem duplo mérito, pois
além da caridade material há também
a caridade moral.
No nosso dia a dia, é preciso estar atento
às situações que se apresentam, em
que é necessário agir rápido e quando
isto acontece é preciso ouvir a voz da
consciência e não nos preocuparmos
se estamos sendo vistos ou não.
Posteriormente, podemos nos indagar
qual foi a razão de termos agido, com
que intenção o fizemos e se necessário,
fazermos a devida correção com vistas
ao preceito Evangélico.

Recentemente ouvimos o relato
de uma jovem, que comentava sobre
seu pai ter por hábito adquirir pequenas
bugigangas oferecidas nos semáforos
da cidade e que, depois de perguntado,
respondeu: É uma maneira de disfarçar
a doação que lhes faço!
Seguindo esse raciocínio, podemos
dizer que não é necessário agir
da mesma forma se não a aprovarmos,
porém, nada nos impede de baixar um
pouquinho o vidro e dar um bom dia
aquele que se aproxima de nós.
Pedro, nas escadarias do templo foi
instado por um homem paralítico que
lhe pediu uma esmola. Consultando
o bolso de sua vestimenta, constatou
que não trazia consigo qualquer valor
amoedado.
Lembrou-se,
porém
de Jesus, e agiu segundo Ele dizendo:
“Meu irmão, eu não trago valores
em meus bolsos, mas o que tenho
te ofereço: Em nome de Jesus levantate e anda! E o paralítico voltou a andar!”
Saúde e paz!

Evangelho para Crianças
Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE

Já pararam para pensar, algum
dia, a respeito da caridade?
O que é caridade? Caridade
é o amor em ação.Quem pode
praticá-la? Todos.
Em que hora, quando e em
que lugar devemos praticar
a caridade? Sempre que
a oportunidade se apresentar.
Quem é o primeiro que
se beneficia com o bem? Quem
o pratica. Vamos aprender um
pouco mais sobre a caridade?

Complete as frases: Veja as respostas no final da página.
1. Melhor é ajudar do que ser __________________

6. Melhor ser paciente do que ______________________

2. Melhor é dar do que ________________________

7. Melhor ser honesto do que ______________________

3. Melhor é amar do que ______________________

8. Melhor promover a paz do que a _________________

4. Melhor é ser bom do que ser _________________
5. Melhor é ser amigo do que ser ________________

9. Melhor brincar do que ___________________________
10. Melhor sorrir do que ____________________________

Vamos refletir sobre a caridade?
Que caridade eu posso fazer?
Em casa: __________________________________________________________________________________________
Na escola:__________________________________________________________________________________________
No bairro onde moro: _______________________________________________________________________________
Com amigos: ______________________________________________________________________________________
Com os animais: ___________________________________________________________________________________
Ainda hoje: ________________________________________________________________________________________

Respostas: 1. AJUDADO 2. RECEBER 3. ODIAR 4. MAU 5. INIMIGO 6. IMPACIENTE 7. DESONESTO 8. GUERRA 9. BRIGAR 10. CHORAR
Fonte: http://www.searadomestre.com.br/evangelizacao/
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Luiz Fernando A. Penteado

Autoridade X Autoritarismo
o círculo de amigos, surgindo
as primeiras expressões do amor.”

Os
conceitos
de
autoridade
e autoritarismo estão, normalmente,
interligados em nossa sociedade.

“Desenvolve-se então uma empatia
que arranca o ser do primitivismo,
conduzindo-o
à
imensa
área
do progresso, onde a experiência
de doação torna-se enriquecedora,
trabalhando pelo olvido do ser em si
mesmo com a lembrança constante
de seu próximo”.

Autoridade é sinônimo de mérito,
de experiência, de conhecimento
e principalmente de reconhecimento
e respeito afetivo. Comportamento que
se posiciona naturalmente e é aceito.
Autoritarismo é sinônimo de imposição, repressão, controle, medo,
insegurança, incitação a revolta
e a rebeldia. Comportamento que se
posiciona pela imposição, pela força,
pela insegurança pessoal e na maioria
das vezes pela necessidade de ser
aceito e considerado.
Quando pensamos na família e com
mais cuidado na relação pais e filhos,
o que percebemos: existem pais
preparadores que por valorizarem o
papel e a finalidade das emoções em
suas vidas não tem medo de expressar
a sua emotividade diante dos filhos.
Podem chorar na presença deles
quando estão tristes, podem perder
a cabeça e explicar porque estão

“A afetividade é o campo central
para a batalha entre as diversas
paixões de posse e de renuncia, de
domínio e abnegação, ensejando
a predominância da doação plena”.
(Joanna de Angelis)
irritados. “Em geral por compreenderem
a emoção e a expressarem de forma
construtiva servem de modelo para os
filhos”. Tem a sua autoridade aceita com
naturalidade, pois os filhos consideram
e reconhecem seu cuidado. E existem
pais autoritários que por não saberem
lidar com as emoções, tentam se impor
pelo poder e com isso afastam seus
filhos e geram insegurança, depressão,

raiva e outros sentimentos que não
constroem.
Na visão espírita, “todos nascem
ou renascem nos núcleos familiares
e sociais de que necessitam para
aprimorar-se, e não conforme se
assevera
tradicionalmente:
que
merecem. Começam a superar os
processos atávicos, quando surge
a necessidade de crescer e ampliar

Portanto, se queremos jovens sadios,
inteligentes e felizes, mostremos
a eles como é ser assim, se queremos
que eles sejam adultos produtivos
e realizadores, mostremos a eles como
é ser assim, se queremos que eles sejam
“velhos”, ativos e realizados, mostremos
a eles como é ser assim, pois o homem
é um ser bio-psico-social-espiritual
em constante evolução.

crônica espírita
Aldo Colasurdo

Uma breve história...
Há muitos anos, já existiam em São
Paulo inúmeros colégios particulares,
muitos dos quais, eram mantidos por
entidades religiosas cristãs. Assim
também,
dedicados
estudiosos
e seguidores do Espiritismo se
mobilizaram cooperando por seu
intermédio na complementação da
valiosa missão educacional.

fatos esses que fazem parte da
existência natural do ser humano.
Esta obra também possibilita e apóia
as várias instituições que prestam
esclarecimentos sobre o assunto,
com orientações literárias, através da
comunicação entre o plano dos vivos
e representantes “dos que já partiram
de nosso orbe”.

Com a intenção de desenvolver os
princípios básicos dos ensinamentos
trazidos pelo Mestre Jesus, várias
entidades espíritas, vem se tornando
também úteis colaboradoras na
expansão
e
concretização
do
progresso cristão.

Assim, na busca por maiores e
valiosas explicações a respeito da
existência vitalícia e progressiva do
ser humano, seu retorno ao plano
espiritual e sua comunicação com o
plano material, podemos recorrer a
instituições espíritas como o Instituto
Espírita de Educação. Este vem se
dedicando também a explicar os
assuntos referentes ao nascimento,
existência, desencarne e estágio
do espírito humano no “plano além
vida” como também seu retorno, em

Entre as inúmeras personagens
históricas que se dedicaram por sua
vez, na iluminadora missão, devemos
destacar o escritor e professor
francês, o qual sob a alcunha de Allan
Kardec concedeu a humanidade seu

valioso trabalho literário. Através
deste, foi possível a todos usufruírem
as atuais e animadoras mensagens
da Doutrina Espírita, inspirada na “Lei
do Amor” trazida pelo Divino Mestre
Jesus. Trata-se da obra literária
denominada “Livros da Codificação
do Espiritismo”, cuja leitura propaga,
esclarece e elimina as dúvidas que
possam surgir quanto à origem,
o período vital e o desencarne,

futura reencarnação. Cumpre assim
sua missão como instituição cristã
e espírita, divulgando e elucidando
os ensinamentos esclarecedores
e orientadores aos seres humanos
em relação às verdades trazidas
pelo “Supremo Criador”. Sacia,
portanto a sede de conhecimentos
da humanidade ajudando a que cada
pessoa possa superar os obstáculos
que surgirem ao percorrer o caminho
evolutivo nas estradas da vida.
As instituições seguidoras de Allan
Kardec, como o IEE, auxiliam e
aproximam através do espiritismo, os
seres humanos ao Supremo Criador.
O conhecimento lado a lado com o
entendimento da doutrina ajudam a
promover a prática da Lei do Amor.
Lei esta tão exemplificada por Jesus
é que nos fará alcançar cada vez
mais o progresso espiritual.

MATÉRIA ESPECIAL

programação

Maurício Ferreira Agudo Romão

10 anos do Jornal IEE

Há 10 anos um grupo de voluntários
do IEE idealizou a criação de um jornal
para circular e divulgar a doutrina
espírita entre os seus frequentadores.
Eles não imaginavam o grande sucesso
que seria aquela ideia que começaram
a colocar em prática.

É com muita satisfação que estamos
entrando no 10º ano de publicação do
Jornal IEE. Foram 55 edições bimestrais
contínuas, desde a primeira edição em
Maio/Junho de 2009. Nosso jornal
número 1 trazia na capa o convite ao
seminário “Diálogo com os Espíritos”
com a saudosa Therezinha Oliveira,
que ocorreria naquele mês em nossa
antiga sede na Rua Leopoldo Couto de
Magalhães. Eram quatro páginas com
artigos de conteúdo espírita, além de
convites para eventos espíritas (teatros
e congressos) e a programação do
IEE, como o Curso de Gestantes,
Curso de Informática, Oficina de tricô,
crochê e costura, Curso de artesanato
e os Cursos de Desenvolvimento
e Educação Mediúnica e sobre o
Evangelho. Alguns dos trabalhadores
atuais do IEE participaram do jornal
número 1, como o José Luis Mendieta
(diretor de arte), Sergio Cassano,
Esterlita Moreira e André Gertsenchtein
coordenados pela Karina Wojcik.

No primeiro jornal, o presidente do
IEE a época, André Gertsenchtein
saudava a iniciativa com o seguinte
texto: “Trata-se de um dos últimos – e
mais fortes – sinais do crescimento e
amadurecimento da Comunidade IEE”.
Hoje decorridos 10 anos, o Jornal
IEE conta com oito páginas, num
tamanho maior, tendo uma tiragem
de 1.000 exemplares que são
distribuídos gratuitamente aos nossos

Muitas vezes vem e vão levando de
cada vida encarnada uma lição por
vez. Uma lição bem aprendida e bem
internalizada, que não será jamais
desaprendida. Aos poucos, todos
caminham para frente, sempre, jamais
para trás.

Análise do Pai Nosso

14 Mai

A Família e os desafios da convivência

21 Mai

Religião e Religiosidade

28 Mai

O Caminho das Virtudes

04 Mai

Construir a Casa sobre a Rocha

11 Jun

Amai-vos e Instruí-vos

18 Jun

Ecologia e Espiritismo

25 Jun

Instrução e Educação

02 Mai

Francisco de Assis

09 Mai

O Educador Pedro de Camargo Vinicius

16 Mai

Coragem: O Outro lado do medo

Com a reformulação do site do IEE, o
jornal passou a ter a versão eletrônica
e está disponível para leitura on line.
O site traz também, todos os jornais
publicados nos últimos 5 anos que
podem ser acessados através do
endereço www.ieesp.org.br/jornal-doiee. O jornal dividido em oito páginas
tem espaço para as notícias do IEE,
o editorial, uma reflexão sobre um
capítulo do evangelho, artigo sobre
a infância e juventude, assuntos
em família, crônica espírita, matéria
especial, matéria doutrinária, uma
breve biografia de um espírita influente
e mensagens psicografadas na casa,
além da programação de cursos e
palestras do bimestre.

23 Mai

Maria de Nazaré

30 Mai

Casa Espírita,Oficina de Trabalho

06 Jun

Vida,ética,moral e costumes

13 Jun

Determinismo e Livre Arbítrio

20 Jun

Lei de Conservação e Destruição

27 Jun

O grão de mostarda

03 Mai

A Candeia debaixo do Alqueire

10 Mai

O Passe

17 Mai

A Criança - características espirituais

24 Mai

Retorno à Vida Corporal

31 Mai

Feriado - Corpus Christi

07 Jun

Culpa,arrependimento e perdão

14 Jun

Visão Espírita de céu,inferno e purgatório

21 Jun

A superação das dificuldades

28 Jun

Bem Aventurados os Pobres de Espírito

05 Mai

A Prece

12 Mai

O que Contamina o Homem

19 Mai

O Evangelho no lar

26 Mai

O que aprender com o Bom Samaritano

09 Jun

A Fé Produtiva

16 Jun

Lei de Reprodução

23 Jun

O Livro dos Espíritos

30 Jun

Lei de Sociedade

Tudo acontece no intuito de levar
temas relevantes da nossa atualidade,
abordados sob a ótica espírita como
mais uma forma de reflexão.

Devem ter em mente o exemplo do
Mestre; devem buscar um dia, vivenciar

As
interações,
nas
quais
és
engendrado, “amarram” uns aos
outros, pois a verdadeira evolução, o
verdadeiro despertar não ocorre de
forma individual. Um espírito não evolui

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

Sábado - 10 h

ATENDIMENTO FRATERNO

e torna-se digno de alçar outros vôos
sozinho.

o amor incondicional, mas não devem
frustrar-se com o ritmo da caminhada.
Embora cada um dite os próprios
passos, é esperado que ninguém
caminhe rapidamente.

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

07 Mai

Mensagem recebida durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual

Jesus, como exemplo vivo do estado
em que todos almejam chegar, por
vezes pode abater e desanimar os
irmãos no trajeto, mas importante ter
em mente que não se chega ao destino
na primeira tentativa, na primeira vida,
nas primeiras experiências.

PALESTRAS E PASSES
DATA

frequentadores. Com o objetivo
de divulgar a doutrina espírita e os
acontecimentos do IEE, o jornal é
coordenado pela área doutrinária com
a participação de diversos articulistas
frequentadores do IEE além de
convidados especiais. Faz parte da
atual comissão do jornal a diretora
de doutrina Wilma Badan, Maria Inez
Batista Araujo e Esterlita Moreira.

MENSAGENS DE AMIGOS

A jornada na Terra é eterno trabalho.
Todas as provas, todo o contexto,
toda a vivência é eterno processo de
depuração do espírito para alçar vôos
cada vez mais altos.

7

Caminhem
todos
em
grupos
e rebanhos, presos por laços de
comum resgate, sintonia e, portanto,
provações. A evolução de um apóia
e incentiva a evolução do irmão,
e somente juntos, transformando
os laços que os unem em correntes
de amor e caridade, poderão aprender
e crescer.
Busquem como sempre, fazer a sua
parte, mas respeitem, aceitem e não
desanimem perante os desafios que se
provarem mais espinhosos. Busquem
no seu irmão o apoio necessário para
enfrentá-los e verão que jamais estarão
desamparados na jornada.
Com seus irmãos, juntos, evoluirão no
ritmo e momento certos.

DIA

HORA

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

12:00

OBJETIVO / TEMA

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

ÁREA DOUTRINÁRIA

4a.feira
5a.feira

Sáb.

15 e 20:00 Básico de Espiritismo I e II

20:00
20:00

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

10:00

Educ. Espírita para Infância

15:00
18:50

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
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Helga Klug Doin Vieira

Construindo o Futuro
Após
um
longo
período
de
amadurecimento relativo ao Norte que
deveria adotar o Instituto Espírita de
Educação neste novo Milênio, dada
a nova condição material na nova
sede, o que foi conquista de muita
energia, trabalho e inspiração, era o
momento de recomeçar a atividade
educacional e, desta vez, alicerçada
em projetos seguros que permitissem
dar continuidade ao objetivo à qual
estávamos ligados desde os idos
de 1949, marco de nascimento do
Instituo Espírita de Educação.
Não
poderíamos
esquecer
as
experiências vivenciadas anteriormente,
permeadas de êxitos, mas difíceis
e angustiantes que levaram ao
fechamento da escola fundamental
Externato Hilário Ribeiro, o qual resultou
num ideal frustrado, ainda que tenha
gerado resultados gratificantes ao longo
de seus vinte anos de existência.
Agora, um novo recomeço! Com
objetivos bem definidos, vamos
realizar o fanal inicial: promover
educação, gerar inclusão, realizar
desenvolvimento humano no aspecto
material e moral.
Tudo começou em 2013 com a
formação de uma comissão de
trabalho, eleita pelos Conselheiros
da casa, denominada “Comissão de
Infância e Juventude”, nome este,
atrelado a um dos seguimentos
norteadores que tinha por missão
dedicar-se ao núcleo de ação
educacional.
Ficara firmado desde o princípio que

continuidade da atividade.

este núcleo teria por foco a formação
de jovens e adolescentes, os quais,
conforme detectado se encontram em
situação de enorme vulnerabilidade
pela escassez de políticas públicas
de inclusão oferecidas pelo Estado,
para essa importante parcela social.
A
“Comissão
de
Infância
e Juventude”, composta inicialmente
por cinco membros do Conselho
Deliberativo
(Adalberto
Garcez
Lopes, André Steagall Gertsenchtein,
Antônio Carlos Fonseca, Helga
Klug Doin Vieira e Mauricio Ferreira
Agudo Romão) estabeleceu uma
metodologia de trabalho com base
num entendimento axiológico que
envolvia um ideal transformador,
gerador de efeitos sobre a sociedade,
alicerçado
no
desenvolvimento
moral através do estímulo para o
trabalho, profundo transformador da
moral humana, ficando assentado
que esse trabalho deveria passar por
um processo de profissionalização,
para promover uma inclusão salutar.
Exigia ainda esse projeto, um
envolvimento familiar baseado na
solidariedade no intuito de realizar
a responsabilidade social, além da
necessária sustentabilidade para

Assim ficou definido que o Instituto
Espírita de Educação iria oferecer
trabalho para outras instituições,
com a finalidade de aperfeiçoar
as
suas
atividades
através
de conhecimentos que possibilitassem
a multiplicação de seus atendimentos,
operando este Instituto uma ação
transformadora. Esse trabalho seria
oferecido pelo Instituto Espírita
de
Educação,
dissociadas
as
atendidas de credo religioso, mas
comprometidas fortemente com
a devida responsabilidade ético
moral de cada uma, que viessem
a estabelecer vínculos conosco.
Estava pronta a proposta de base
e a Comissão passou a se socorrer
de mão de obra especializada
para formulação do projeto inicial.
A escolha recaiu sobre a INK, empresa
que ministra curso presenciais
do PMDPro, apoia organizações
e cogerência de projetos sociais
de alta complexidade, organiza,
idealiza e oferece apoio estratégico
a organizações sociais, ajudando
na definição do conceito e das
metodologias
necessária
para
realização da finalidade proposta.
Foi a diretora da INK, Liziane
Dranka
da
Silva,
pessoa
extremamente
preparada
na
gestão de projetos sociais, que
nos permitiu a materialização dos
ideais prognosticados: iríamos ser
uma Instituição multiplicadora de
atividades sociais em prol de jovens e
daríamos condições através de mão

de obra profissional e voluntariado
de alto nível, diretrizes de organização
e gestão às entidades que viessem
pleitear a nossa orientação técnica
de desenvolvimento social.
O curso será ministrado parte
presencial e parte à distância,
e ao término deste ano serão
avaliados os resultados que esse
projeto trouxe a cada uma delas,
considerando sua performance após
um ano de reconstrução de seus
conteúdos e gestão, interessando
ao nosso trabalhos sobremaneira,
a multiplicação de oportunidades
geradas por cada uma das instituições
atendidas, esclarecendo que não há
nesta relação qualquer destinação
de recursos financeiros, mas apenas
orientação e aprendizado de gestão.
No ano de 2019 novas instituições
serão escolhidas e continuaremos
durante
este
ano
medindo
o impacto gerado sobre as instituições
atendidas em 2018, na expectativa
de colhermos resultados promissores
e de termos contribuído, com nosso
conhecimento, na formação de
entidades fortes e capazes de fazerem
sua tarefa de modo transparente
e seguro para a sociedade e para os
seres sociais que delas se socorrem.
Até o presente momento o projeto
vem gerando satisfação e desejamos
que todos tomem conhecimento
e participem da atividade, oferecendo
seu trabalho voluntário quando
solicitado, especialmente nossos
associados, pelo qual agradecemos
antecipadamente.

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

