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Violência no Lar

O comportamento violento tem gerado muita tristeza e é um reflexo do nosso atraso moral.
Desejamos a paz no planeta, mas será que estamos cultivando os bons hábitos, a paz e o
respeito a nós mesmos e ao próximo? Página 4

LEIA TAMBÉM

Conhecendo
André Luiz

André Luiz foi mentor espiritual de
Chico Xavier, ditando a ele inúmeras
obras importantes como a série “A
Vida no Mundo Espiritual” composta
de 13 livros que traz conhecimentos
valiosíssimos para o entendimento
da vida no plano espiritual. Página 3.

Infância e Juventude

A Evangelização Infantil do IEE
retornou com suas atividades em
fevereiro recheada de novidades e
os evangelizadores deram as mãos
às crianças para juntos caminharem
ao encontro de Jesus. Página 3.

Evangelho

O convite é feito por Jesus muitas
vezes, somos chamados para a
sementeira, para trabalhar cada
um a sua própria renovação; os
escolhidos serão os que estão
operando com o coração aberto e
com a alma boa e sincera. Página 5.

Assunto em Família

Crônica Espírita

A noção do bem, gravada no
fundo da consciência, é uma prova
evidente de nossa origem espiritual.
Trazemos na consciência o registro
das Leis de Deus, o sentido ou
percepção do que é moralmente
certo ou errado. Página 6.

Matéria Especial

Aqui neste espaço, iremos contar
Continuamos neste número a
contar um pouco da história
do IEE ao longo de seus 70
anos. O Sr. Nelson Firmino que
participa das atividades da casa
desde 1975, sempre com muito
empenho, nos traz um relato das
dificuldades enfrentadas desde o
início. Página 7.

Matéria Doutrinária

O passe é o elemento mais
importante para o alcance
do
equilíbrio
perdido
ou
não
conquistado,
sempre
que qualquer desajuste se
instale ou se revele. Deve
ser entendido como PRECE,
CONCENTRAÇÃO e DOAÇÃO.
Página 8.

Após a desencarnação de Kardec,
Amélie permaneceu à frente da
Doutrina por treze difíceis anos.
Como defensora da coerência
doutrinária, Amélie sofreu assédio
moral e preconceito. Página 6.

EDITORIAL

sugestão de leitura

A educação como caminho
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A obra de André Luiz não pode ser apenas “lida”. Deve ser estudada com atenção.
Com enfoques distintos em cada livro, aborda uma série de experiências, transmitindonos conhecimentos e ensinamentos diversos, tornando difícil a indicação de uma
única obra para leitura. Vamos indicar algumas das mais importantes:

para o autoconhecimento

Dando continuidade às comemorações de 70 anos de fundação do IEE,
convidamos nesta edição o Sr. Nelson Firmino para contar um pouco
mais da história de nossa casa. Casa de Herculano Pires, Ary Lex, Pedro
Camargo (Vinicius) e de todos aqueles que colocaram seus esforços na
sua criação. Casa que foi concebida com o objetivo de educar as crianças
nos princípios da moral cristã sob a visão da Doutrina Espírita.
Entendendo que a educação seja um caminho para o autoconhecimento,
por meio do qual conseguiremos evoluir, o IEE vem ao longo dos anos
trabalhando na divulgação dos conceitos espíritas, tanto para as crianças
como para os adultos.
Por meio de cursos, palestras, grupos de estudos, atendimento
espiritual, o IEE desenvolveu fontes importantes para a transformação do
conhecimento de cada um de nós. Isso permite que aos poucos possamos
ir nos descobrindo e autoconhecendo o que facilita o nosso entendimento
sobre nossas ações.
Se a mente aflita gera raios de energia desordenados que atingem nossos
órgãos com sérios problemas para as nossas funções orgânicas, toda vez
que geramos sofrimento ao nosso semelhante, provocamos sofrimento
para nós mesmos sendo necessário entender e controlar tudo o que vibra
em nossos corações.

- Libertação – é talvez a mais instigante de suas obras. Toda a trama se desenvolve
em um ambiente soturno, característico de um núcleo da zona umbralina, repleto de
mentes delinquentes e enfermiças; no final, de excepcional magnitude, descrevenos a conversão para o bem, através do amor maternal. Obra indispensável para
quem trabalha com doutrinação e desobsessão.
- Missionários da Luz – é uma obra complexa, trazendo conhecimentos
profundos a respeito da epífese, a glândula da vida mental, abordando a questão da
mediunidade de forma bastante elucidativa. Esclarece ainda sobre a complexidade
do processo reencarnatório.
- Evolução em Dois Mundos - aborda e estuda todo o processo evolutivo
do ser, apresentando estudo científico de suma importância sobre
o processo evolutivo da alma.
- Mecanismos da Mediunidade – apresenta-nos um estudo dos mais completos
e complexos a respeito da mediunidade sob o foco da ciência. Traz conceitos
primorosos a respeito de energia, átomo, onda mental, química nuclear, ideoplastia,
psicometria e obsessão.
- Ação e Reação – analisa em detalhes a questão da Lei de Ação e Reação,
à qual estamos todos submetidos, descrevendo exemplos vivos na “Mansão da
Paz”, notável escola de reajuste localizada nas regiões inferiores.

O nosso magnetismo afeta quem se aproxima de nós, para o bem ou para
o mal. A paciência, o amor e a bondade são irresistíveis, contagiantes
e alteram o ambiente ao nosso redor.
Vamos usar então todo esse conhecimento disponível para que
possamos nos compreender melhor, para aprendermos a atrair e
gerar energias positivas. Com paciência e entendimento vamos nos
transformar em usinas de amor e bondade, irradiando para todos
aqueles que estão ao nosso lado.

Mauricio Romão
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APOIO

NOTÍCIAS DO IEE
VOLTA ÀS AULAS
A área Doutrinária retornou com sua programação de cursos no mês de fevereiro,
dando início também a uma nova turma do Curso Básico de Espiritismo. Os cursos
das áreas Educacional e Filantrópica também retornaram com sua programação ao
longo do mês de fevereiro.
NOVO GRUPO DE ESTUDO
Também foi lançado neste ano, pela área Doutrinária, o grupo de estudo das Leis
Morais que teve seu início em fevereiro. Maiores informações poderão ser obtidas
na Secretaria do IEE.
ENCONTRO DE EVANGELIZADORES
O 4º Encontro Paulista de Evangelizadores e Educadores Espíritas, promovido pela
União das Sociedades Espíritas - USE, vai acontecer nos dias 16 e 17 de março na
sede do IEE. Este evento reunirá trabalhadores das casas espíritas do Estado de
São Paulo para compartilhar experiências na área da Evangelização infanto-juvenil.
É indicado para monitores de cursos, pais e pessoas interessadas em conhecer
como a Doutrina Espírita trata da educação religiosa das crianças e jovens. Aos
interessados em participar, indicamos fazer a inscrição diretamente no site da USE.
CURSO DE APRIMORAMENTO PARA CUIDADORES
Em abril vai acontecer a primeira turma do curso que entra em seu terceiro ano de
existência. A programação é dirigida aos cuidadores familiares e/ou profissionais e
abrange temas das áreas de Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia.

CONHECENDO ANDRÉ LUIZ
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Luiz Carlos Monteiro de Barros

André Luiz

obra, transmitida por cerca de quatro
décadas, a partir do lançamento em
1943, do livro “Nosso Lar”.

Pouco se sabe sobre a identidade
encarnada de André Luiz. Ele próprio,
em Nosso Lar, o primeiro livro da série “A
Vida no Mundo Espiritual” que ele ditou
a Chico Xavier, escreve que teria sido um
médico sanitarista conhecido no Rio de
Janeiro, no início do século XX.
Emmanuel, no prefácio do livro, comenta:
“Por trazer valiosas impressões aos
companheiros do mundo, necessitou
despojar-se de todas as convenções,
inclusive a do próprio nome, para não
ferir corações amados, envolvidos ainda
nos velhos mantos da ilusão”.
Inúmeras hipóteses surgiram, dada
a imensa curiosidade a cerca de sua
personalidade, sem que se chegasse
à sua real identidade. Todavia, não
devemos nos interessar em querer

saber quem foi André Luiz. Conforme
expresso por Kardec em O Livro dos
Espíritos: “... o que nos interessa são
as verdades, as realizações com que se
nos defrontamos”, então devemos nos
preocupar em estudar sua magnífica

Mantendo-se totalmente fiel aos
postulados espíritas formulados por
Kardec, a obra de André Luiz é repleta
de ensinamentos, que, envolvido
em esperanças múltiplas, colheu
através de um intenso aprendizado,
não só pelos inúmeros cursos que
frequentou no Núcleo Espiritual Nosso
Lar, mas também com suas inúmeras
excursões ao Plano Terrestre, sempre
acompanhado e orientado por nobres
instrutores. Conheceu e vivenciou
experiências
novas,
observando,
estudando, indagando, aprendendo
muito e buscando cooperar, dentro de
suas possibilidades, com significativas
ações individuais. E com esse trabalho

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Equipe de Evangelização Infantil do IEE / Susana Wojcik

Mãos que colaboram de A a U
Mãos que pintam
Mãos que recortam
Que trabalham
Que decoram
Mãos que escrevem
Mãos que suprem
Que dividem
E que unem
Mãos que dizem sim
Mãos que sorriem assim
Que colhem jasmim
Que plantam sem fim
Mãos com eco
Mãos com elo
De esforço
E abraço
Mão, que você ganhou
Mão, que abraçou
Que conquistou
Que com Jesus pra sempre ficou

As tias e tios da Evangelização Infantil do IEE
dedicam esta poesia a todas as mães, todos
os pais, todos os educadores que fazem de
suas mãos, instrumentos de Jesus, levando
afeto, carinho e atenção a todos os pequenos
que nos foram confiados.
O ano de 2019 começa com muita luz e
recheado de novidades na Evangelização
Infantil do IEE. Estamos aqui de braços abertos
e de corações pulsando fortemente. Deem as
mãos às suas crianças e encaminhem todas
elas às nossas manhãs de sábado. De mãos
dadas com Jesus!

se locupleta de satisfação, quando relata:
“... Luminosa alegria dominava-me todo,
sublimada esperança iluminava-me os
sentimentos; aquele desejo ardente de
colaborar em benefício dos outros...
parecia encher, agora, a taça vazia do
meu coração”.
E assim, resolvendo descrever o que
aprendia, revelou-nos facetas da vida
no mundo espiritual, equipamentos ali
existentes e em uso pela Espiritualidade
Superior, muitos deles totalmente de
nós desconhecidos e alguns dos quais
somente agora a Ciência pouco a pouco
vem descobrindo; descreve ainda o
desenvolvimento de ações energéticas
que demonstram toda a força do poder
mental, mostrando que todos nós, seres
humanos, somos verdadeiros sistemas
dinâmicos de energia.

Jornal IEE

MATÉRIA DE CAPA

4

Ana Racy

Violência no Lar
pais, e o extinguir da própria
vida pela impossibilidade de lidar
com o desagradável. É claro que
existem também os transtornos, os
desequilíbrios psíquicos e Joanna
de Ângelis no livro “Momentos
Enriquecedores” diz que “a violência
é fomentadora da loucura. Quem lhe
tomba nas garras exaure-se, e, sem
forças, termina no abismo do auto
aniquilamento ou do assassínio...”.

Hoje falarei sobre um assunto que
está estampando as capas de
jornais, noticiários na televisão e
redes sociais: a violência no lar. Para
compreender melhor esse tema, é
importante buscar a definição de
agressividade e de violência.
Segundo David E. Zimerman,
no Vocabulário Contemporâneo
de Psicanálise, “agressividade
representa um movimento para
a frente, uma saudável forma de
proteger-se contra os predadores
externos,
além
de
também
indicar uma ambição sadia com
metas possíveis de alcançar”.
Diferentemente da agressão, onde
“predomina a pulsão de morte,
uma pulsão sádico-destrutiva”.
Agressão, assim como violência
significa “usar a agressividade de
forma intencional e excessiva para
ameaçar ou cometer algum ato
que resulte em acidente, morte ou
trauma psicológico”, de acordo
com o site Significados.
A agressividade pode ser entendida
como um instinto primitivo, uma
energia que nos movimenta, não
necessariamente algo negativo.
No entanto, a violência implica em
prejuízo para quem a faz e para
quem a sofre.
Atualmente, muitos têm sido os
motivos para a prática da violência,
por exemplo a frustração de um
amor perdido, uma nota baixa,
uma traição, o abuso do poder
que pode ser verbal, físico, sexual
e psicológico. Sabemos que o
uso de drogas lícitas ou ilícitas,
também tem sua consequência no
comportamento das pessoas.
Um outro ponto a ser considerado
quando se fala em violência
doméstica é a cultura dominante
na região ou na família onde ocorre
a violência. Eu mesma já conversei
com um jovem pai de 3 crianças,
que dizia amar a esposa e os filhos

e que aprendeu com o pai que a
forma de educar é batendo. O pai
ensinava que se a comida estivesse
com pouco ou muito sal, a esposa
precisaria apanhar para saber que
estava fazendo errado. Por isso,
qualquer coisa que não estivesse
de acordo com o que o marido
entendesse por correto, a esposa
apanhava. Podemos dizer que a
cultura dominante nessa família era
a da violência ou a agressividade
usada
de
forma
excessiva
ameaçando e causando um trauma
psicológico, como descrito na
explicação da palavra, um pouco
acima. O jovem marido repetia um
padrão já visto e vivido em sua casa
e obedecia a educação dada pelo
pai, que era a autoridade máxima
na família exatamente como ele
desejava ser.
Sabemos que nossas atitudes
estão ligadas ao nosso grau
evolutivo, daí a importância de
lembrar que somos todos seres
espirituais vivendo uma experiência
carnal com o objetivo de evoluir,
de nos tornarmos seres melhores
intelectual, moral e espiritualmente
e para isso precisamos nos esforçar
para vencer as más tendências.
Vimos que a agressividade é um
instinto primitivo que carregamos
em nosso inconsciente arcaico,
mas se juntarmos a ela o abuso e

a ameaça que venham a prejudicar
um outro ser, começamos a impedir
nossa própria evolução e geramos
mais débitos que precisarão ser
reparados em uma outra existência.
No caso citado acima, percebemos
que no abuso está implícita a falta
de respeito, a incompreensão e
o desejo de ter as coisas à sua
maneira, sinalizadores do orgulho
que ainda habita em cada um de
nós. E é justamente para trabalhar
cada um dos nossos sentimentos
menos nobres que estamos aqui
encarnados e sendo expostos a
situações que nos façam exercitar o
lado empático ainda tão pequeno.
Todos nós, humanos, temos
um lado egocêntrico e um lado
empático na dualidade que somos
e vencer as más tendências ou
os instintos primitivos guardados
em nosso inconsciente arcaico é
trabalho de vida para que a cada
dia possamos melhorar o nível de
consciência e alcançar a perfeição
relativa tão desejada.
Joanna de Ângelis diz que “na raiz
da violência encontra-se a falta de
desenvolvimento do senso moral,
que o espírito aprimora através
da educação, do exercício dos
valores éticos, da amplitude de
consciência”. Hoje vemos pais
matando filhos, filhos matando

Por isso, diante de tantas
informações, podemos parar para
refletir sobre nossas tendências,
identificar quais são as maiores
dificuldades que temos para
começar a fazer o nosso processo
de transformação interior. É
tempo de prestar atenção em
nosso comportamento e, uma
vez que a violência se apresenta
de diferentes formas, perceber
como ela se apresenta em nós.
O comportamento violento tem
gerado muita tristeza e é um reflexo
do nosso atraso moral. Desejamos
a paz no planeta, mas será que
estamos cultivando os bons hábitos,
a paz e o respeito a nós mesmos
e ao próximo? Será que a empatia
está fazendo parte da nossa vida?
Temos percebido a necessidade
do próximo e estendido as mãos
para ele, desenvolvendo assim
o crescimento mútuo? A família
é a base de tudo, como nos
relacionamos com ela?
Nesse artigo, escolhi não escrever
sobre números ou pesquisas feitas
por órgãos competentes para
alertar sobre a violência que hoje
não é mais tão silenciosa dentro dos
lares, mas sim trazer a reflexão para
que possamos nos conscientizar
da importância dos pensamentos
e atitudes no bem. E encerro com
uma frase de Joanna de Ângelis:
“Pensa em Jesus, e, em qualquer
circunstância, interroga-te como
Ele agiria, se estivesse no teu lugar”.
Boas reflexões e transformações!
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Andrea Rejane dos Santos

Capítulo XVIII: Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos

Neste capítulo do Evangelho Segundo
o Espiritismo, encontramos a parábola
da “Festa de Núpcias” e vamos
fazer uma interpretação dela, pois
Jesus ensinava através de parábolas
e desta forma elas iam fazendo
uma “semeadura divina, que mais
tarde desabrochariam em árvores
de misericórdia e de sabedoria para
a humanidade” segundo Emmanuel
em O Consolador.

Nesta parábola o Reino dos Céus de
assemelha a um homem rei, que faz
as bodas ao seu filho e mandou os
seus servos a chamar os convidados
para estas bodas, mas eles recusaram
ir. E assim ele enviou outros servos
com este recado, mas os convidados
desprezaram o convite, e se foram,
um para a sua casa de campo, e outro
para seu tráfico. E mesmo assim o rei
pediu que seus servos saíssem às ruas
e chamassem os que encontrassem,
bons ou maus.... e assim ficou cheia
a sala do banquete de bodas. Quando
o rei entrou para ver os que estavam à
mesa, viu um homem que não estava
vestido com a veste nupcial. E disselhe: Amigo, como entraste aqui, não
tendo a veste nupcial? Então disse

aos seus ministros: Atai-o de pés e
mãos e lançai-o as trevas exteriores:
aí haverá choro e ranger de dentes.
Porque são muitos os chamados e
poucos os escolhidos.
Jesus compara o Reino dos céus,
onde tudo é felicidade e alegria, a uma
festa nupcial. Em nossa reflexão, como
podemos trazer esta interpretação aos
nossos dias? O convite muitas vezes
surge no cotidiano da nossa vida,
sendo às vezes restrito para aqueles
em que é necessário o entendimento
das Leis de Deus, mas estes muitas
vezes desprezam este conhecimento.
Tem os que estão muito ocupados
com suas atividades, e principalmente
com suas tarefas materiais, e assim
deixam o convite de lado, pois que o
convite não tem a importância maior
que seus objetivos do dia a dia. Muitas
vezes podem até entender, mas não
se interessam e nem valorizam os
ensinamentos de amor e caridade com
todos. Sabemos que a tarefa não é
simples, pois nada pode ser forçado,
temos nosso livre arbítrio.
Poucos recebem o convite e se
despertam de verdade, trabalham para

o bem, colaboram e se movimentam
na prática do amor.

se refere como o choro e o ranger de
dentes.

Ao final da parábola, você pode até
ser convidado, mas se não estiver
vestido com a “túnica nupcial” não
consegue participar das bodas. O
que o Mestre quis disser com a veste
nupcial? A necessidade de purificar
verdadeiramente seu coração e praticar
o bem. Para participar é preciso já
estar com seu coração limpo, retirando
o que não está de acordo com as Leis
de Deus, e deixando os sentimentos
leves, carinhosos e de entendimento
tomar conta do coração.

E por que Jesus refere-se a uma
festa Nupcial? As núpcias têm
o sentido de união de sentimentos
verdadeiros de amor, fraternidade,
compreensão,
comprometimento
e comunhão com Deus.

A purificação e o arrependimento de
equívocos e atitudes são necessários.
Por isso Jesus fala em choro e ranger
dos dentes, pois os sentimentos devem
ser modificados verdadeiramente
no coração e não podem ser falsos,
pois quando assim são não existindo
a transformação sofremos muito, nos
enganamos e tentamos aparentar o
que ainda não está solidificado dentro
de nós. Então sofremos, choramos,
nos revoltamos e não aceitamos
as situações e as experiências que
vivenciamos. É aí que entra o que Jesus

O convite é feito muitas vezes, somos
chamados para a sementeira, para
trabalhar cada um a sua própria
renovação; os escolhidos serão os que
estão operando com o coração aberto
e com a alma boa e sincera. Para um
dia sermos eleitos é necessário seguir
o caminho que Jesus nos ensinou.
Não é simples, mas quem sabe
podemos começar com o desinteresse
e o coração aberto.
Quando estudamos um pouco
mais o Evangelho e essa parábola,
entendemos que muitos são os
chamados, mas escolhidos muito
poucos, e que Jesus foi o grande eleito.
Bibliografia de referência: E.S.E cap. XVIII itens
1e2
O Consolador – Francisco Cândido Xavier
-Emmanuel.

Evangelho para Crianças
Equipe de Evangelização Espírita do IEE

Capítulo XVIII: Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos
Nem todos que dizem: Senhor! Senhor!
Entrarão no reino dos céus.
"Jesus disse: Nem todos que dizem - Senhor!
Senhor! - entrarão no reino dos céus: apenas
entrará aquele que faz a vontade de meu Pai,
que está nos céus ( Mateus 7:21 )."

Siga o labirinto e descubra quel dessas pessoas está sendo
sincera e poderá entrar no reino dos céus.
Distribuição gratuita. Todos os direitos reservados www.passatempoespirita.com.br

6

Jornal IEE										
					
ASSUNTO EM FAMÍLIA
Adriano Calsone

Amélie Gabrielle Boudet - Senhora Allan Kardec
A mulher forte do Espiritismo
O dia 22 de novembro é muito especial
para o Espiritismo. Nesta data do
outono francês de 1795 nascia Amélie
Gabrielle Boudet. Aos 15 anos de
idade, a pré-adolescente Gabrielle foi
matriculada num colégio interno da
elite parisiense. Quatro anos depois,
mademoiselle graduou-se professora
com diploma de primeira classe. Em
1825, aos 30 anos, sob a inspiração
pedagógica de Johann Heinrich
Pestalozzi, publica a sua primeira obra:
Contos primaveris. Um ano depois,
lançou Noções de desenho e, em
1828, O essencial em Belas-Artes.
Foi nesse ambiente pedagógico que
institutora Boudet conheceu Hipolyte
Léon Denizard Rivail que, mais tarde,
assumiria o pseudônimo de Allan
Kardec. Namoraram muito pouco e
logo se casaram no dia 9 de fevereiro
de 1832. Um fato curioso: o casal
deteve a guarda de uma criança
chamada Louise. Numa carta de 9 de
outubro de 1841, Rivail escreve para a

esposa: “Beije minha pequena Louise
por mim [...].” Já em 6 de novembro
de 1843, redigirá o seguinte: “Beije
minha querida Louise por mim e diga a
ela que fiquei muito feliz com sua carta
[...].” Pequena Louise, possível filha
adotiva, desencarnou na década de
1840 por circunstâncias que as cartas
não revelaram...
Após a desencarnação de Kardec,
Amélie permaneceu à frente da
Doutrina por treze difíceis anos. Criou
a Sociedade Anônima (abril de 1869);
idealizou o monumento fúnebre druida
em homenagem à Allan Kardec no
famoso
cemitério
Père-Lachaise
(março de 1871), além da Sociedade
para a continuação das obras espíritas
de Allan Kardec (1873). Ao lado de
sua amiga Berthe Fropo, incentivou a
fundação da União Espírita Francesa
(1882), participando suas opiniões
espíritas com Gabriel Delanne, Léon
Denis, Henri Sausse e com um grupo
de mulheres perscrutadoras, como a

que se tornaram seguidores espíritas
do Roustanguismo e da Teosofia
de Madame Blavatsky – chegaram
a
financiar
(ilegalmente)
obras
rustenistas e teosóficas com dinheiro
e bens da Doutrina, além de manterem
por anos, no escritório da Revista,
a contraditória Société Théosophique
des Spirites Français (Sociedade
Teosófica dos Espíritas Franceses),
desrespeitando
as
diretrizes
da legatária Amélie Boudet.
própria Fropo, Sophie-Rosen Dufaure,
Madame Arnault, Senhorita Anna
Blackwell, entre outras.
Como defensora da coerência
doutrinária, Amélie sofreu assédio
moral e preconceito, principalmente
porque combatia teorias esdrúxulas,
contrárias aos preceitos espíritas,
que eram publicadas sem o seu
consentimento na Revista Espírita.
Amigos íntimos do casal Kardec – os

Em nossa biografia espírita, Madame
Kardec – A história que o tempo quase
apagou, há novos dados biográficos
e minúcias dos trabalhos espíritas
empreendidos pela nossa Amélie, que
tudo fez ao seu alcance para que a
nossa Doutrina não se perdesse num
sincretismo avassalador, regido por
orgulho e corrupção.
Adriano Calsone é médium, pesquisador espírita
e especialista no Espiritismo francês pós-Kardec.

crônica espírita
Julia Nezu

As Potências da Alma II - A Consciência, o sentido íntimo.
Consciência é um sentimento ou
conhecimento que permite ao ser
humano
vivenciar,
experimentar
ou compreender aspectos ou a
totalidade de seu mundo interior.
Também é um sentido ou percepção
que o ser humano possui do que é
moralmente certo ou errado em atos
e motivos individuais.
Alguns filósofos dividem consciência
em consciência fenomenal que é
a experiência propriamente dita
e consciência de acesso que é o
processamento das coisas que
vivenciamos durante a experiência
(Block 2004).
Como diz O Livro dos Espíritos,
na questão 835, a consciência
é um pensamento íntimo que
pertence ao homem como todos
os outros pensamentos.

que por isso, a existência da alma
fique comprometida. (O problema do
ser, Leon Denis).

Não é o cérebro que produz o
pensamento, mas o Ser imortal que é
a alma que sobrevive ao corpo físico
quando da desencarnação. O cérebro
é a ferramenta utilizada pelo espírito
para exteriorizar a sua vontade, uma
vez que a matéria não pode gerar
qualidades que não possui e que
pertence ao espírito, ser pensante e
que sobrevive à matéria.
O cérebro não passa de um
instrumento com a ajuda do qual o
espírito registra as sensações, poderia
ser comparado a um teclado em que
cada tecla representaria um gênero
especial de sensações. Quando
o instrumento está perfeitamente
afinado, essas teclas, sob a ação
da vontade, dão o som que lhes é
próprio, e a harmonia reina em nossas
ideias e em nossos atos. Se teclas
estiverem faltando ou destruídas,

A noção do bem, gravada no fundo
da consciência, é ainda uma prova
evidente de nossa origem espiritual.
Se o homem viesse do pó ou se fosse
o resultado das forças mecânicas do
mundo, nós não poderíamos conhecer
nem o bem, nem o mal, nem sentir
remorso ou dor moral.
o som produzido será falso, a
harmonia
incompleta
resultará
daí uma desafinação, apesar dos
esforços da inteligência do artista,
que não pode mais obter desse
instrumento defeituoso um conjunto
de manifestações regulares. Assim,
se explicam as doenças mentais, as
neuroses, a perda temporária da fala
ou da memória, a loucura, etc sem

A consciência traz em si o registro
das Leis de Deus, a única necessária
à felicidade e só se torna infeliz
porque dela se afasta. O egoísmo, o
orgulho, a sensualidade são paixões
que nos aproximam da natureza
animal, prendendo-nos à matéria.
O cultivo do amor ao próximo nos
aproxima da natureza espiritual.

MATERIA ESPECIAL

programação

Nelson Firmino

Minha história com o IEEE
Pedro de Camargo, ilustre educador,
teve o objetivo de iniciar em São Paulo
uma escola com altos princípios
da Educação. Assim nasceu o IEE,
inicialmente na Rua Guarará no
Jardim Paulista.

de professores, funcionários e impostos
trabalhistas. Vale lembrar a condição
dos alunos, em sua maioria bolsistas,
sendo que os pais eventualmente
colaboravam, prestando algum tipo de
serviço ou fazendo pequenas doações.

O Edifício tinha área limitada e
não correspondia aos anseios
dos diretores com relação ao bom
atendimento aos alunos.
Foram realizados entendimentos para
permutar o imóvel na Rua Guarará, por
um terreno na Rua Leopoldo Couto
Magalhães Junior no bairro do Itaim
Bibi. Ótimo terreno, plano e com área
aproximada de 2000 m².
Neste terreno havia uma pequena casa
velha, onde se realizavam reuniões da
diretoria e também da doutrina.
Convém lembrar que nessa época,
início de 1960, a Vila Olímpia era
formada quase que só por favelas.
O lado esquerdo da Av. Juscelino
Kubitschek era totalmente tomada por
favelas desde a Marginal Pinheiros até
as proximidades da Av. Faria Lima.
Terreno disponível, qual a ideia?
Construir um edifício com quatro
pavimentos, tendo cada pavimento
área de 750 m², área enorme que
atenderia todos os objetivos para se

ter uma escola exemplar. O Projeto
de Arquitetura foi realizado sem
custos para o IEE e após aprovação
foi contratada a construtora Bracco
& Tomé, que levantou a estrutura de
concreto.
A Diretoria formada por companheiros
trabalhavam
com
brilhantismo,
buscando
recursos
para
os
acabamentos tais como, elétrica,
hidráulica, janelas, pisos, etc..
Faziam
parte
nessa
época
companheiros valiosos, entre eles
citamos: Sr. Abreu, Dona Geny e
esposo Sr. Antônio, Sr. Paulo Marcucci
e esposa Áida, Dr. Ary Lex e outros
valorosos companheiros.
A escola prosseguiu com o curso
fundamental,
mas
surgiram
dificuldades financeiras. Pagamentos

Diante das dificuldades, houve por
bem proceder a modificações nos
trabalhos de atendimento às crianças.
Prepará-las com a evangelização e o
aprimoramento constante dos cursos
doutrinários aos adultos.
Após as modificações realizadas,
o edifício da Rua Leopoldo Couto
de Magalhães Junior com quatro
pavimentos se tornou inadequado aos
novos objetivos. Seria necessária uma
mudança para outro edifício, porém,
mantendo a proximidade do local.
Com a inspiração dos mestres
espirituais, a diretoria trabalhou sobre
essa ideia com muitas negociações,
e hoje o IEE possui sua sede na Rua
Professor Atílio Innocenti, 699. Sede
maravilhosa onde se realizam vários
cursos, palestras e eventos especiais.
O trabalho enobrece, e o IEE tem sido
exemplar, agrupando colaboradores
dedicados e tendo a ajuda espiritual da
equipe que quando encarnados, muito
fizeram para tornar o IEE uma realidade
abençoada pelo Senhor.

PALESTRAS E PASSES
DATA

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

04 Mar

Feriado Canaval - IEE Fechado

11 Mar

A mensagem confortadora de Jesus

18 Mar

Ação e Reação das palavras

25 Mar

O que é e o que não é Espiritismo

01 Abr

Francisco Cândido Xavier - vida e obra

08 Abr

Lei de destruição e Lei de conservação

15 Abr

Dor, momento de mudança

22 Abr

Saúde e Espiritualidade

29 Abr

O processo evolutivo individual

06 Mar

A familia e os desafios da convivência

13 Mar

Lei de reprodução

20 Mar

Conceito Espirita de Deus

27 Mar

Conceito Espirita de educação

03 Abr

Arrependimento e remorso

10 Abr

Livro dos Espíritos

17 Abr

Bem-aventurados os misericordiosos

24 Abr

Indulgência,sentimento fraterno

07 Mar

Experiência individual do sofrimento

14 Mar

Superação das dificuldades

21 Mar

Bem-aventurados os aflitos

28 Mar

Caminhos para a sabedoria

04 Abr

18 Abr

Uniões Afetivas
O espírito - conceito,indivudalidade,
pré existência
Liberdarde, igualdade e fraternidade

25 Abr

Vida ,ética,moral e costumes

02 Mar

Feriado Canaval - IEE Fechado

11 Abr

09 Mar

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

Sábado - 10 h

As 3 Revelações

16 Mar

Allan Kardec e a codificação
da Doutrina Espírita

23 Mar

Pluralidade dos mundos habitados

30 Mar

Justiça da Reencarnação

06 Abr

Comunicabilidade dos Espiritos - Mediunidade

13 Abr

Construir a casa sobre a rocha

20 Abr

Emenda de Feriado - IEE Fechado

27 Abr

Caridade e compaixão

ATENDIMENTO FRATERNO

MENSAGENS DE AMIGOS

DIA

HORA

2a. e
5a.feira

19:30

Mensagem recebida durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual

4a.feira

12:00

De graça dá o que de graça recebeste.
A lição hoje fala, em poucas palavras,
sobre este importante trecho do
Evangelho.O espírito encarnado vem
à Terra com a roupa carnal que Deus
lhe concedeu, com os recursos que
Deus lhe deu, na família e no contexto
próprios para o seu desenvolvimento.
Tudo o que possuis de material faz parte
de tua provação e, por mais que por isso
trabalhes e mereças, o possuis também
por beneficência divina.
É muito o que recebes e pouco o que
devolves. E “devolver” para Deus, nada
mais é do que auxiliar Seus filhos, nossos
irmãos da Pátria Espiritual, de toda forma
possível, com os recursos dos quais
dispões.
Isso não significa passar frio, fome e

privações para dar tudo o que tens,
mas sim compartilhar e repartir, para
que nada falte para ti e seu irmão. O que
compartilhastes hoje?
*******
O despertar para a espiritualidade, mais
cedo ou mais tarde, a todos chega. É
inevitável. Mesmo com conhecimento,
rejeitas os próprios conselhos.Mesmo
distinguindo o certo do errado, muitas
vezes optas pelo caminho menos virtuoso.
A luz da sabedoria já brilha em tua mente
e não será possível, por muito mais
tempo, hastear a bandeira da fraqueza ou
da ignorância, quando de fato já possuis
o conhecimento e o foco, necessários
para evoluir. Estacionados permanecem
aqueles que assim o desejam.
O despertar para a espiritualidade está
na iminência de abranger a todos deste
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planeta chamado Terra, e imprescindível
será a aceitação, com humildade, da
necessidade de evolução.
*******
O amor é um sentimento que atua como
uma corrente elétrica. Necessita de
impulsos para se propagar e se manter
vivo em constante movimento. Pode, por
vezes, parecer adormecido, queimado
ou impotente, mas está sempre presente
e basta um novo impulso para fazê-lo
brilhar e novamente circular.
Uma demonstração de afeto, palavras
de carinho, vibrações de caridade,
compaixão e humildade fazem reviver,
renascer e manter o amor vivo nos
corações.Não olvide que cada um
possui papel fundamental no brilho dessa
corrente e nos pulsos das vibrações que
mantém viva a corrente do coração.

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

15 e 20:00 Básico de Espiritismo I e II

4a.feira

15 e 20:00 Educação Mediúnica I

15:00
18:40

5a.feira

18:30
20:00

Estudo: Leis Morais
Obras de Joanna de Ângelis
Evangelho Segundo
o Espiritismo
Básico de Espiritismo

Sáb.

10:00

Educ. Espírita para Infância

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 /II e Interm.)
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

Jornal IEE										
					
MATÉRIA DOUTRINÁRIA

Mar/Abr 2019

8

Anna Marina Cagnacci

O passe transmissor de energias
A palavra “passe” traz a ideia de
“passar”, “transmitir” ou “doar” algo
a alguém, assim sendo o passe é
uma transfusão de energia psíquica,
espiritual e fluídica de um indivíduo
para outro. É a forma mais simples
para se fazer a substituição dos fluídos
deletérios, por fluídos mais saudáveis.
Herculano Pires diz que o passe
nasceu nas civilizações antigas como
um ritual das crenças primitivas.
Era acompanhado de sopro, fricção
das mãos ou aplicação de saliva
no doente pois, tudo isso sugeria a
existência de poderes misteriosos
que acalmavam a dor.
A cura fluídica, por meio das mãos,
era prática normal também no tempo
de Jesus. Utilizava-se a “imposição
das mãos” sobre os enfermos e os
perturbados
espiritualmente,
para
beneficiá-los. Em o Novo Testamento
Mt.8,2:3 encontramos a seguinte
passagem: “E Jesus, estendendo a mão,
tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo! E
imediatamente ele ficou limpo da lepra”
A codificação da Doutrina dos Espíritos,
por Allan Kardec, permitiu entendermos
melhor o processo pelo qual o ser humano
influencia e é influenciado fluidicamente,
tanto no plano material como no
espiritual. Emmanuel em seu livro O
Consolador na questão 98 explica: ”(…)
como a transfusão de sangue representa
uma renovação das forças físicas, o
passe é uma transfusão de energias
psíquicas, com a diferença de que os
recursos orgânicos são retirados de um
reservatório limitado, e os elementos
psíquicos o são do reservatório ilimitado
das forças espirituais”.
Tudo que existe no universo, criado

por Deus, não sendo espírito, é
Fluido Cósmico Universal (F.C.U.),
o elemento primitivo que forma as
diferentes modalidades de matéria
tangível ou etérea. Dele derivam dois
elementos importantíssimos: Fluido
Vital que vivifica a matéria e pode ser
transferido de uma pessoa para outra
e o Perispírito intermediário entre o
Espírito e o corpo físico e agente dos
fenômenos mediúnicos.
O passe é a troca dessas energias
universais que atuam diretamente
sobre o perispírito, ou seja, onde
se localizam as raízes profundas de
nossos distúrbios somáticos. O passe
é o elemento mais importante para o
alcance do equilíbrio perdido ou não
conquistado, sempre que qualquer
desajuste se instale ou se revele.
Os Espíritos atuam sobre os Fluidos
Espirituais, empregando o pensamento
e a vontade. Nesse processo eles
mudam as propriedades fluídicas
de acordo com os objetivos a
serem alcançados, modificando a

qualidade com vibrações boas ou más
dependendo daqueles que as estão
emitindo.
O passe espiritual, juntamente com as
instruções que o indivíduo recebe na
casa espírita, por meio de palestras,
orações e diálogos, proporciona
estabilidade psíquica. Se houver boa
receptividade de quem o recebe,
propicia melhores condições para se
enfrentar as dificuldades da vida. Não
vai “mudar” ou “retirar” os problemas
que enfrentamos no nosso dia a dia.
Entretanto é capaz de nos dar força e
nos fortalecer fluidicamente.
Para melhor compreensão o passe
deve ser entendido como PRECE,
CONCENTRAÇÃO
e
DOAÇÃO.
Herculano Pires nos ensina que “a
técnica do passe não pertence a nós,
mas exclusivamente aos Espíritos
Superiores”. Só eles conhecem
a situação real do paciente, seus
compromissos, provas e onde
é preciso ser aplicada a energia
fluídica. Eles também sabem se suas

dificuldades (dores) são necessárias
para o seu crescimento espiritual
e para as provas que escolheu passar.
Assim, irão agir dentro das limitações
de sua capacidade de recepção
e necessidade de superação evolutiva.
Os
Médiuns
Passistas
são
os
encarnados
que
estudam
e tem conhecimento suficiente para
entender o mecanismo e com isso
ser o intermediário do processo
entre o mundo espiritual e físico. Eles
colaboram na transmissão do fluido
vital ficando em prece e sintonia
com a equipe espiritual. Não são os
responsáveis pelo passe, mas sim
colaboradores que viabilizam a ajuda
espiritual. Por outro lado, o paciente
deve estar sereno, orando com fé
e confiança para sintonizar-se com
os Espíritos Superiores que tem
condições de ajuda-lo.
O ambiente para dar e receber o passe
deve estar o mais equilibrado possível.
O silêncio favorece a prece íntima
e o aquietamento do espírito, facilitando
a sintonia com a equipe de trabalho.
Porém, não é só na câmara de passe
que recebemos energia. Durante
a Fluidoterapia, quando estamos
assistindo as palestras, nos desligamos
dos problemas terrenos e elevamos
nossa vibração. Nesse momento os
espíritos aproveitam e trabalham em
cada um de nós. Por isso é importante
a frequência e assiduidade para que os
espíritos possam realizar o tratamento.
Porém, se não nos esforçarmos para
nossa melhora, os espíritos presentes
nada poderão fazer para nos ajudar,
pois o trabalho depende de três
elementos essenciais: O MÉDIUM, OS
ESPÍRITOS E O PACIENTE.

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

