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A importância da fé

A FÉ é uma certeza que surge do coração e a pessoa acredita com a alma,
não com o cérebro. É uma crença que se origina de dentro para fora, pelo cultivo
desta centelha humana universal e permanente. Página 4

LEIA TAMBÉM

Conhecendo
Heigorina Cunha

Heigorina Cunha, sobrinha de
Eurípedes Barsanulfo, realizou
um grande trabalho com crianças
portadoras de paralisia infantil,
orientada pela espiritualidade maior
sob a tutela de Dr. Bezerra de
Menezes. Página 3.

Infância e Juventude

O suicídio é um fenômeno
complexo e multifatorial que pode
afetar qualquer indivíduo. É um
problema de toda a sociedade
em que os mínimos sinais muitas
vezes passam despercebidos pelas
pessoas mais próximas. Página 3.

Evangelho

A convivência no Lar não é um mar
de rosas, pois se caracteriza mais
como uma longa e acidentada
estrada, de difícil pavimentação,
do que um jardim florido. Mas
a vida em família nos apresenta
a abençoada oportunidade da
redenção pelo exercício do perdão
e do amor ao lado de pessoas
com as quais necessitamos nos
reajustar. Página 5.

Crônica Espírita

O amor é uma força inesgotável que
se renova sem cessar e enriquece
ao mesmo tempo quem dá e quem
recebe. É uma troca essencial
ao ser humano, pois o amor nos
alimenta e nos fortalece. Página 6.

Matéria Especial

Encerrando as comemorações
pelos 70 anos do IEE, finalizamos
esta coluna que durante este ano
trouxe depoimentos importantes
daqueles que fizeram parte desta
história. Neste número a querida
D. Fernande nos conta como foi
sua participação. Página 7.

Matéria Doutrinária

Os ensinos de Jesus trazem
um profundo conhecimento
sobre como caminharmos até
Deus; como nos relacionarmos
com o nosso próximo, irmãos
em evolução e as virtudes
necessárias para seguirmos
rumo à vida plena. Página 8.

Assunto em Família

É preciso mostrar aos pequeninos
que Jesus veio ensinar o amor
verdadeiro para nós, habitantes
deste lugar tão lindo e desafiador, e
que este amor é o caminho menos
doloroso para seguir. Página 6.

EDITORIAL

sugestão de leitura

O amor e o progresso moral
Allan Kardec nos diz em O Livro dos Espíritos, na parte das conclusões,
“por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase,
a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável”. Revela-nos,
assim, que o foco da doutrina espírita é a sua aplicabilidade. Somente pela
vivência é que encontraremos a harmonia do nosso ser e a segurança para
caminharmos.
Ao longo dos seus 70 anos, o IEE vem oferecendo um projeto educacional
alicerçado no conhecimento espírita e na sua aplicação, viabilizando
possibilidades para que cada um desenvolva o seu progresso moral dentro
e fora da casa espírita.
O progresso da Humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de
justiça, amor e caridade, lei que se funda na certeza do futuro. “Tirai-lhe
essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Desta lei derivam todas as
outras, porque ela encerra todas as condições de felicidade do homem”,
acrescenta Allan Kardec.
O amor é realmente uma força irresistível. Através dele conseguiremos
superar os mais difíceis obstáculos, construiremos uma forte base de
sustentação e buscaremos a nossa mais pura felicidade.
Pelos diversos setores da prática do amor e da caridade, os nossos alunos
têm a oportunidade de aplicar o conhecimento em prol do próximo, unindo
o saber e o fazer. Cada um de nossos voluntários tem se dedicado em doar
seu amor a todos àqueles que chegam ao IEE em busca da sua evolução.
No amanhecer de mais um natal, desejamos a todos que a inspiração
desta data possa atravessar todo novo ano, compartilhando amor com os
corações que nos sãos próximos e sintonizando nos exemplos de Jesus
para a construção de um mundo melhor.

Mauricio Romão
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Imagens do Além
Heigorina Cunha / Espírito Lucius
Heigorina Cunha foi a médium responsável pela
execução de desenhos que descrevem como são
algumas cidades espirituais, inclusive a cidade espiritual
“Nosso Lar”. Seus desenhos foram feitos através
de observações realizadas em desdobramentos de seu
espírito que tiveram início em 2 de março de 1979,
sempre conduzidos e orientados pelo espírito Lucius.
Essas ilustrações são bastante marcantes, descrevendo
com riqueza de detalhes a arquitetura da cidade, assim
como os ministérios e demais edificações.
A planta baixa da cidade reproduzida por Heigorina tem formato de estrela
e é cercada por um muro de proteção magnética, sendo que em cada ponta
da estrela há um ministério. No centro da cidade se localiza a Governadoria,
que é o ponto de encontro dos seis ministérios sendo o local onde se trata
de assuntos administrativos e serviços prestados na cidade. Os desenhos
poderão ser encontrados nos livros “Cidade no Além” e “Imagens do Além”, todos
de sua autoria mediúnica. Chico Xavier confirmou a veracidade das imagens
representadas, no sentido de que se tratava realmente da cidade “Nosso Lar”.
Em 2010 as ilustrações serviram de inspiração e guia para a criação da cidade
espiritual representada no filme “Nosso Lar”. Nas palavras de Heigorina: “Esclareço
que não sou desenhista, por isso, os desenhos que elaborei, procurando retratar
o que vi, não podem ter pretensão técnica nem bastam para refletir inteiramente
a beleza das formas, gravadas no papel“.

NOTÍCIAS DO IEE
IEE 70 ANOS
No mês de setembro, durante as festividades de aniversário, foi lançado o vídeo
institucional “70 Anos do IEE” produzido por alguns de seus trabalhadores. O vídeo
continuará disponível no site e no canal do YouTube.
SEMINÁRIO PARA TRABALHADORES
No dia 20 de outubro a Área Doutrinária realizou o seminário "Valorize a vida - diga
não ao suicídio", com o objetivo de capacitar os trabalhadores da casa nessa
temática. O seminário teve a participação de Rafael Latorraca, psiquiatra e membro
da Associação Médico-Espirita de SP.
ELEIÇÕES NO IEE
Em outubro, como acontece a cada dois anos, o IEE promoveu eleições para
renovação do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva para o biênio 20192021. Participaram das eleições, como eleitores, os associados efetivos com mais
de um ano nessa condição. A relação completa dos integrantes do novo Conselho
e da nova Diretoria pode ser conferida no site do IEE e nos murais.
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APOIO

FESTA DE ENTREGA DAS SACOLINHAS DE NATAL
No dia 8 dezembro, domingo, acontecerá no IEE a festa de entrega às crianças
das alunas do Curso para Gestantes/2019, com a presença sempre carinhosa
do Papai Noel e um serviço de lanches organizado por nossos voluntários.
As entregas das sacolinhas às crianças e jovens do Instituto Nosso Lar (nova
denominação do LCF) acontecerão em suas unidades. Confiram as datas
e endereços nos murais da casa.

CONHECENDO HEIGORINA CUNHA
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Guilherme Steagall

Heigorina
Cunha
nasceu
em
Sacramento em 16 de abril de 1923. Foi
médium e filantropa brasileira, sobrinha
de Eurípedes Barsanulfo. Tia Heigorina,
como muitos de nós a conhecemos, foi
filha de Eurídice Miltan Cunha, chamada
Dona "Sinhazinha", irmã de Eurípedes.
No primeiro ano de idade, Heigorina
desenvolveu paralisia infantil, que lhe
impôs limitações físicas e sequelas
permanentes, mas com a dedicação
intensa
de
Dona
Sinhazinha,
Heigorina nunca se deixou abalar e a
limitação física não a impediu de ser
médium de renome, escrevendo pela
psicografia livros de relevo e a manter
ininterruptamente o culto do Evangelho
iniciado por seu tio Eurípedes em 1904,
no sítio Santa Maria, de propriedade da
família. O culto acontece, ainda hoje, na
Chácara Triângulo, todos os dias às 9
horas da manhã no mesmo quarto de
Eurípedes. Esta chácara foi residência

a Cunha
Conhecendo Heigorinha

de seus avós, Mogico e Meca, e onde
Heigorina viveu até seu desencarne.
Em razão de sua doença, Heigorina
passou a realizar um trabalho com
crianças
portadoras
da
mesma
patologia, com a realização de
massagens e exercícios específicos
obtidos sob orientação da espiritualidade
conseguindo
recuperação
de

movimentos em
muitos
casos.
Os exercícios e
a rotina ensinada
pelo mentor foram
eternizados nas
páginas do livro
“Força da Mente”,
escrito por ela.
Esta atividade foi
muito
difundida
o que motivou
a
criação
da
Casa Assistencial
Bezerra de Menezes, na Fazenda Santa
Maria, destinada ao atendimento de
crianças com paralisia.
Presa a uma cadeira ou à cama
pela paralisia, sempre pedia à Dona
Sinhazinha que a pusesse à janela para
vislumbrar o mundo exterior – e o céu.
Desde pequenina, o céu exercia sobre
ela uma atração incomum. Durante

o dia, acompanhava o passeio das
nuvens e sua metamorfose contínua de
formas; à tarde tinha encontro certo
com o pôr-do-sol e seu espetáculo de
cores e, à noite deixava-se fascinar
pelas estrelas tentando decifrar-lhes
o significado e a grandeza, o que lhe
trouxe reflexões profundas a respeito
da vida e de suas dificuldades.
Tive a sorte de viver um momento
muito especial junto dela, no final
dos anos 90, quando meu pai e eu ao
visitá-la, com o dia findando e frente
a um por do sol magnífico, pudemos
assistir Tia Heigorina fazer uma oração
de agradecimento pelo trabalho que se
iniciava. A paz que se produziu naquele
silencio é até hoje de difícil reprodução
para este que lhes escreve.
Heigorina faleceu em 11 de agosto de
2013, aos 90 anos, em Uberaba - MG,
sendo sepultada em Sacramento - MG,
sua cidade natal.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Adriana Marino Aprigliano

Por que viver vale a pena

“Ide pelo mundo inteiro e pregai a Boa Nova a toda a criatura!” (Mc 16:15)
Dez de setembro, dia mundial de
prevenção ao suicídio, foi instituído
pela OMS para que o mundo inteiro
se lembrasse de uma dor invisível que
oprime o peito e fere o coração das
pessoas. Um problema de toda a
sociedade em que os mínimos sinais
muitas vezes passam despercebidos
pelas pessoas mais próximas.

para entender suas necessidades
e angústias, respeitando-os como
indivíduo inteligente que carrega muitas
bagagens de outras vidas. O Evangelho
em casa é uma ótima oportunidade
para o ritual da conversa fraterna, um
espaço para todos falarem de seus
sentimentos e aprenderem a externar
suas dificuldades.

O suicídio é um fenômeno complexo
e multifatorial que pode afetar
indivíduos de diferentes origens, faixas
etárias, condições socioeconômicas
e orientações sexuais. Segundo a
OMS (2017), entre jovens de 15 a 29
anos o suicídio é a segunda maior
causa de morte. Os comportamentos
observados são: depressão grave,
baixa auto-estima, humor deprimido,
incapacidade de ver que a situação
pode melhorar, sentimento de que
não há motivos para viver e nenhuma
chance de ser feliz. A situação peculiar
de desenvolvimento dos menores exige
ações que possam apoiá-los nessa fase
e que contribuam para prevenção da
violência interpessoal e autoprovocada.

A evangelização infantil é muito
importante para a base que fortalece
o autoconhecimento, a tolerância e
ajuda a desenvolver qualidades morais
e sociais do indivíduo. Segundo Pedro
de Camargo “Vinícius”, “o ensino que
se funda no processo de despertar os
poderes latentes do espírito é o único
que realmente encerra e resolve o
problema da educação. Baseando-se o
ensino no apelo constante à razão e ao
bom senso, gera-se confiança própria,
estimula-se a vontade, esclarece a
mente, se consegue que o educando
faça a independência própria em todo
terreno, o que representa a verdadeira
nobreza de caráter. Educar para salvar”.

Nós, espíritas adultos, sabemos
a importância de estarmos aqui
em busca de nossa evolução e
crescimento espiritual.
Já tivemos
muitas experiências em vidas passadas
e essa é a oportunidade divina de
recomeçar, de fazer diferente em busca
de nos melhorarmos. Sabemos que
com a morte não cessa os problemas
atuais da vida terrena. Mas a criança
não tem ainda a consciência plena de

todos esses fatos para entender seus
sentimentos e aprender a dominá-los.
Nós, pais e responsáveis, podemos
ajudar a prevenir o suicídio através do
diálogo fraterno em casa, da atenção
aos nossos filhos, da educação, da
nossa dedicação de amor e carinho nos
momentos difíceis.
A linguagem deve ser diferenciada,
buscando se colocar empaticamente

Jornal IEE
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Marcelo Saad – AME SP

A importância da fé
A fé é um termo muito difícil de
ser definido. Ela pode se referir a
um sistema de crenças, seja de
um indivíduo, seja de uma religião,
como no catolicismo onde é uma
das virtudes teologais ao lado da
esperança e da caridade. Pode ser
sinônimo de convicção, crédito,
firmeza; dizer que algo é de "boa fé"
remete-nos a fiança e segurança.
A fé pública é a presunção legal
de autenticidade. Porém, para
o presente texto, vamos focar
no conceito religioso de fé cristã.
Esta envolve a aceitação de fatos
tidos como verdadeiros, por
exemplo, a existência de Deus,
sem necessidade de provas.
Se perguntarmos às pessoas
de nosso convívio se têm fé,
a grande maioria dirá que sim.
Porém, Jesus disse que se alguém
tivesse fé do tamanho de um grão
de mostarda, conseguiria mover
uma montanha e nada lhe seria
impossível. Se nenhum de nós
conhece alguém com capacidade
para estes prodígios, então
nossa fé deve ser microscópica.
Muitos dirão que sua fé é grande,
pois
seguem
continuamente
todos os preceitos religiosos
e acreditam fielmente no poder
do bem. Porém, nos Evangelhos,
encontramos passagens bastante
desconcertantes que mostram
que os próprios discípulos
de Jesus não tinham fé suficiente.
Uma destas passagens está em
Mateus(17,14-20) dizendo que
os discípulos tentaram expulsar
demônios de um jovem doente,
mas não conseguiram. Jesus
interveio e foi bem sucedido
neste intento. Os discípulos
perguntaram a Jesus por que
eles haviam falhado. E Jesus lhes
disse: Por causa da sua pouca
fé. É importante lembrarmos que
os discípulos largaram tudo para

nunca causará males, pois no
limite de sua vivência a pessoa
encontrará a iluminação.

seguir Jesus, presenciaram seus
milagres, e ainda assim eram
repreendidos pelo Mestre pela sua
falta de fé.
Outra também é de Mateus(14,
26-31). Os discípulos estavam
em um barco no mar, com fortes
ondas e ventos. Jesus dirigiuse para eles, andando por cima
do mar. Os discípulos assustaramse, achando ser um fantasma,
mas Jesus logo se identificou
a eles. Pedro pediu que o Mestre
lhe ordenasse ir com ele por cima
das águas, e Jesus chamou-o.
Pedro desceu do barco e andou
sobre as águas. Mas teve medo
e, começando a afundar, pediu
socorro a Jesus. O Mestre
segurou-o, e disse-lhe: Homem de
pouca fé, por que duvidaste? Não
nos esqueçamos de que Pedro
era o mais fiel discípulo, escolhido
por Jesus para liderar o grupo.
A chave para este mistério pode
estar na percepção de que não
existe uma única expressão da fé.
Podemos identificar pelo menos
duas formas de interpretar este
termo. A manifestação mais usual
da fé é aquela que o senso comum
associa à crença. A pessoa
acredita com a mente, retendo

a memória de tudo o que lhe foi
ensinado. Portanto, é uma fé que
se originou de fora para dentro,
num processo de aprendizado
relacionado à cultura. A pessoa,
usando esta racionalidade, pode
imaginar que tudo vá dar certo,
encontrando assim algum alívio
para o medo. Porém, esta fé tem
limites, que variam de acordo
com a situação (basta voltarmos
ao caso dos discípulos). Quando
esta fé está descontrolada, pelo
apego cego ao dogma, ela gera o
fanatismo religioso.
Por outro lado, podemos
considerar
uma
segunda
expressão do termo FÉ (grafado
aqui com letras maiúsculas, para
diferenciar da outra interpretação
já citada). Esta FÉ é uma certeza
que surge do coração, e a pessoa
acredita com a alma, não com
o cérebro. É uma crença que se
origina de dentro para fora, pelo
cultivo desta centelha humana
universal e permanente. A FÉ
não apenas diminui o medo, mas
pode até eliminá-lo, se a pessoa já
estiver vivendo em uma realidade
espiritual. A FÉ não tem limites,
pois é uma entrega incondicional
(lembremo-nos dos mártires e
santos para os quais a morte nada
significaria). Esta FÉ em excesso

Usando estes conceitos, vemos
que os discípulos só tinham
originalmente a fé (minúscula),
mas
desenvolveram
a
FÉ
(maiúscula) nas passagens mais
finais do Novo Testamento.
Esta metamorfose se deu pela
transcendência de valores e pelo
exercício das virtudes. Desta
forma, se a fé (minúscula) fosse
o mapa, a FÉ (maiúscula) seria
o local de destino. Então, a fé não
é inútil, pois seu desenvolvimento
continuado pode nos mostrar
o caminho para chegarmos à FÉ.
E que ninguém se angustie por
ainda não ter conquistado esta
condição de santidade. Como
seres a caminho da perfeição, a FÉ
é uma conquista muito rara entre
nós. Mesmo assim, devemos ter
consciência destas diferenças
para sabermos o que devemos
paulatinamente almejar.
Todas as religiões citam as
formas de nos auxiliar neste
caminho, e o Espiritismo não
é exceção. Kardec nos convida
à fé raciocinada, não dogmática,
mas
sim
científico-filosófica.
O
Espiritismo
nos
lembra
de nossa condição de filhos de
Deus destinados à perfeição
e à paz. Ele nos reforça a ideia
de que estamos amparados por
benfeitores espirituais em todos
os momentos. Ele nos assegura
que a morte é apenas uma
passagem para outra realidade
ainda mais feliz. O Espiritismo
nos convida a acelerarmos
a nossa espiritualização através
da caridade e do desapego
à matéria. Enfim, a fé plena está
ao nosso alcance, desde que
trabalhemos por isto e que nos
contentemos com algo menor
que “mover montanhas”.
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Mauro A. Santos

Capítulo XXII: Não separar o que Deus juntou

No cap.18 do livro Estudando a
Mediunidade de Martins Peralva, há
uma abordagem muito interessante a
respeito do casamento, cujo resumo
transcrevemos a seguir:
O capítulo “Em serviço espiritual”, do
Livro “Nos Domínios da Mediunidade”,
André Luiz, apresentando-nos as
figuras de Celina e Abelardo, sugeriunos, inicialmente, o estudo do
problema do lar. O fato de o esposo
desencarnado continuar ao lado
da médium, confirmando, assim,
alguns casos em que o matrimônio
constitui alguma coisa além da união
dos corpos, levou-nos à tentativa de
classificá-lo em cinco tipos principais,
assim compreendidos:

Acidentais: Encontro de almas
inferiorizadas, por efeito de atração
momentânea,
sem
qualquer
ascendente espiritual.
Provacionais: Reencontro de almas,
para reajustes necessários à evolução
de ambos.
Sacrificiais: Reencontro de alma
Iluminada com alma Inferiorizada,
com o objetivo de redimi-la.
Afins: Reencontro de corações amigos,
para consolidação de afetos.
Transcendentes: Almas engrandecidas

no Bem e que se buscam para
realizações imortais.
Evidentemente,
o
instituto
do
matrimônio, sagrado em suas origens,
tem reunido no mesmo teto os mais
variados tipos evolutivos, o que vem
demonstrar que a união, na Terra,
funciona, às vezes como meio de
consolidação de laços de pura
afinidade espiritual, e, noutros casos,
em sua maioria, como instrumento
de reajuste.Algumas vezes o lar é
um santuário, um templo, onde as
almas engrandecidas pela legítima
compreensão exaltam a glória suprema
do amor sublimado.
Em sua maioria, porém, os lares são
cadinhos purificadores, onde, sob
o calor de rudes provas e dolorosos
testemunhos,
Espíritos
frágeis
caminham,
vagarosamente,
na
direção do Mais Alto.

A partir desta análise de Martins Peralva,
no cap. 22 de “O Evangelho Segundo
o Espiritismo” encontramos uma
questão muito importante a respeito
da indissolubilidade do casamento.
Naturalmente a moral cristã à luz da
Doutrina Espírita, estimula e apoia os
casais que optam por enfrentar juntos
os revezes da vida conjugal, num
plano de provas e expiações no qual
vivemos, mas respeita aquelas pessoas
que por uma série de motivos, muitos
deles gravíssimos, onde o amor e o
respeito ficaram à margem, decidem
por desvincular-se dos laços conjugais
para buscar a felicidade ao lado de
outra pessoa ou então permanecerem
sós. Na verdade quando Jesus afirma
que não se deve “separar o que Deus
juntou”, se referia à Lei de amor,
pois não é um ritual, muitas vezes
realizado apenas para satisfazer os
caprichos de noivos e parentes que
vai determinar a sorte e/ ou a felicidade
de uma união conjugal. Muitas vezes
a separação é o único recurso para
evitar que algo pior aconteça e as leis
humanas se encarregam de corrigir
algo que de fato já havia acontecido.
Todavia aqueles que optam por seguir
a vida ao lado de alguém e constituir
família devem conscientizar-se da
sua responsabilidade uns para com

os outros e terem em mente que
terão que dar conta da educação
e direcionamento dos filhos, que
eventualmente surjam dessa relação.
O lar representa a principal célula da
sociedade, nele vamos ter a oportunidade
de desenvolver o aprendizado que nos
auxiliará a potencializar as virtudes que
necessitamos para a nossa vida. Não
obstante cada um de nós ser um Espírito
milenar, a experiência da reencarnação
possibilitará a nossa lapidação interior,
e pelo processo da educação, que
significa mudança de hábitos, irmos
adquirindo as virtudes que nos faltam e
gradativamente reduzindo os vícios que
nos sobram. A convivência no Lar não
é um mar de rosas, pois se caracteriza
mais como uma longa e acidentada
estrada, de difícil pavimentação, do que
um jardim florido. Evidentemente existem
famílias onde a harmonia se faz presente
e Espíritos amigos se reencontram
para a realização de tarefas definidas
desde há muito tempo, mas num plano
de provas e expiações no qual nos
encontramos, a vida em família nos
apresenta a abençoada oportunidade da
redenção pelo exercício do perdão e do
amor ao lado de pessoas com as quais
necessitamos nos reajustar, afim de que
a Lei maior do “amor ao próximo” se
cumpra em sua integralidade.

Evangelho para Crianças
Equipe de Evangelização Espírita do IEE

Capítulo XXII: Não separar o que Deus juntou
" Deus quis que os seres se unissem, não
somente pelos laços carnais, mas também
pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos
esposos se transportasse para os seus filhos,
e que eles fossem dois, em lugar de um, a amálos, a cuidá-los e fazê-los progredir".
Pinte esta linda imagem e escreva uma frase de amor dentro
deste coração.
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Morena Carvalho

A criança e o Natal
Por que ainda é necessário comemorar o
nascimento de uma pessoa que nasceu
há mais de dois mil anos? E o que nossas
crianças têm a ver com isso?
Essas duas perguntas têm respostas
que se interligam. Para termos o direito
de comemorar o nascimento do Cristo
temos que refletir sobre o dever de
ensinar para nossas crianças qual foi
o objetivo de nosso Mestre ao nascer
e viver aqui na Terra, pois nelas reside
a próxima geração e são elas que
deverão perseverar no objetivo da
evolução do planeta. É preciso mostrar
aos pequeninos que Jesus veio ensinar
o amor verdadeiro para nós, habitantes
deste lugar tão lindo e desafiador, e
que este amor é o caminho menos
doloroso para seguir.
O primeiro passo é buscar desconstruir
a associação automática do Natal com
o materialismo, este não deve ser o
centro das atenções de todo o evento.
É preciso aproveitar a oportunidade
para discutir com as crianças sobre o

quão rápido toda e qualquer conquista
material pode desaparecer e o
quanto os laços de amor e amizade
sobrevivem aos efeitos do tempo e das
adversidades. Aquele objeto, aquele
jogo ou aquela roupa não nos abraçam
nos dias felizes, não nos consolam
nos dias tristes e não comemoram as
nossas conquistas. Utilize argumentos
e exemplos para mostrar que outros

irmãos de jornada não são mais
felizes por terem conquistado sucesso
material.
O segundo passo é construir o conceito
verdadeiro da data que estamos
comemorando. Jesus nos deixou
como herança muitos ensinamentos
valiosos e é nossa responsabilidade
perpetuá-los nos espíritos das crianças.
Cada lição do Mestre é possível

de ser explorada com os nossos
pequenos. Uma brincadeira, uma
leitura, uma dinâmica ou até mesmo
uma encenação pode envolver
os pequenos na verdadeira energia do
Natal. Com dedicação e criatividade,
a família criará suas memórias de um
Natal valioso com sentimentos bons.
O terceiro e último passo, é falar
sobre o Natal de maneira atemporal.
Há uma convenção social em torno
da data de 25 de dezembro como o
marco para tal celebração, mas qual
a motivação principal para isso? Em
função do nascimento de Jesus,
é claro! Dessa forma então devemos
entender que o centro energético
da data é a vibração do Cristo
e suas sementes lançadas em nós,
que devem dar frutos durante todo
o ano e não só nesta época. Amor,
carinho, acolhimento e empatia
são sentimentos que homenageiam
o Cristo e devem ser frequentes
em nossa rotina.

crônica espírita
Mirella Sato

As potências da alma VI – O amor
Léon Denis, em sua maravilhosa
e poética obra “O Problema do Ser, do
Destino e da Dor”, trata de assuntos
filosóficos relacionados à alma humana.
Em sua terceira parte ele separa um
capítulo sobre o amor.
Ele descreve que o amor “é entendido
na Terra como um sentimento, um
impulso que nos leva a outro ser,
no desejo de unir-se a ele”. Mas ao
longo do capítulo, vamos percebendo
a
amplitude
do
verbo
amar,
e descobrindo suas facetas e todo
o seu potencial transformador.
“Acima de tudo, Deus é amor”. E amor
é uma força inesgotável que se renova
sem cessar e enriquece ao mesmo
tempo quem dá e quem recebe. É uma
troca essencial ao ser humano, pois
o amor nos alimenta e nos fortalece.
No pouco tempo em que o Mestre
Jesus esteve entre nós, ele exemplificou

o amor. “Não foi pela Ciência nem
pela arte da oratória que ele seduziu
e cativou as multidões, foi pelo amor!”
Seus ensinamentos e seu exemplo de
Homem de Bem, nos mostram que a
expansão do amor em nós pode nos
afastar dos planos inferiores e nos
aproximar do Foco Divino.
E nos aproximando do Foco Divino, de
Deus e de seu amor, vamos nos abrindo
para um sentimento mais amplo, um

amor que pode sair do nosso círculo
estreito de afeto e se expandir para
a humanidade.
A caridade é o exercício que nos
aproxima do amor do Pai. Nos
aproxima da nossa essência de seres
fadados a amar.
Pelas experiências, vamos ampliando
nossos laços de afeto e nosso potencial
de amor. A cada encarnação somos

apresentados a várias oportunidades
de amar. O verdadeiro amor perdura,
se perpetua e une seres mesmo em
planos distintos. “A verdadeira família
compõe-se de Espíritos que subiram
juntos as ásperas sendas do destino
e são feitos para se compreenderem
e se amarem”. E é esse amor eterno,
que auxilia e apazigua nossas paixões
terrenas, nos trazendo consolo e força
para seguirmos. Aprendendo a amar.
Amando. É um ciclo. Um ciclo de amor.
León Denis, com amor, nos aconselha:
“Abri o vosso ser interno, abri as
janelas da prisão da alma aos eflúvios
da vida universal e, de súbito, essa
prisão encher-se-á de claridades,
de melodias; um mundo todo de luz
penetrará em vós.”
Não há feridas que não se curem pelo
amor. Amemo-nos uns aos outros.

MATERIA ESPECIAL

programação

Fernande Hack

O meu longo caminho até o IEE
Nasci no Cairo, Egito, a poucas
quadras da Praça Tahrir onde se
encontra o Museu do Cairo. Meus
pais eram católicos, fui batizada e
frequentei
escolas
Franciscanas,
francesa e depois inglesa. Porém a
comunicação com os espíritos não me
era desconhecida, pois a minha avó
materna tinha mediunidade e durante
a segunda guerra mundial ela se
comunicava com o meu falecido avô
para pedir notícias de parentes que
moravam distantes. Casei-me com um
oficial técnico da Força Aérea Síria, e
morei em Damasco.
Em 1963, viemos ao Brasil e nos
estabelecemos em São Paulo. Em
meu trabalho, através de uma querida
colega espírita, Maria Aprile, conheci
a doutrina por livros psicografados
por Francisco Cândido Xavier. Como
desde a minha infância eu tinha muito
interesse em conhecer mais sobre a
comunicação com o mundo espiritual,
fui até a Federação Espírita de São
Paulo, na Rua Maria Paula, e me
inscrevi em seus cursos. Lá conheci
o Mario que frequentava o IEE e me
apresentou o Centro/Escola Hilário

Ribeiro no Itaim. Neste período já tinha
meus dois filhos.
No IEE, fui muito bem acolhida pelo
Sr. Giovine e a Da. Neusa, bem como a
querida Da. Geny de Oliveira, o médium
João Espósito e sua esposa Vera.
Comecei a frequentar a casa e depois
de um tempo quis participar das
atividades. Ajudava nos almoços
beneficentes com muita animação.
Recebíamos também nesta época,
muitos livros em doação e com a
ajuda de voluntários os livros eram
separados e colocados nas prateleiras
da biblioteca. Participei das aulas de
evangelização infantil aos sábados a
tarde também. Depois de um curso,

comecei a dar passes na fluidoterapia
sob a supervisão do Sr. Raimundo,
pai do Ramon. Participei do Conselho
Consultivo durante muitos anos, como
suplente, secretária e como membro
efetivo. Participei da Comissão dos
Estatutos com Dr. Ary Lex, André
Gertsenchtein,
Adalberto
Garcez
e Julia Nezu. Fui coordenadora
das palestras onde fazia a abertura
e o encerramento das mesmas.
Trabalhei no Atendimento Fraterno.
Após pequeno afastamento do IEE
por motivo de mudança, continuo
a frequentar a reunião de Vibrações para
a Casa e para irmãos necessitados às
terças feiras e participo dos passes as
segundas feiras e aos sábados. Não
posso deixar de registrar que no ano
passado, numa reunião de Vibrações,
veio nos visitar em espírito, o querido
Sr. Giovine que se apresentou para
uma médium vidente. Confesso que
fiquei muito emocionada.
Tenho muito respeito e carinho pelo IEE
e sua equipe de dirigentes e voluntários
e enquanto puder, vou continuar
colaborando como voluntária.

PALESTRAS E PASSES
DATA

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

11 Nov

Passagem do plano corporal para o plano
espiritual
Parábolas de Jesus

18 Nov

Renovando Atitudes

04 Nov

25 Nov

Um olhar para a família

02 Dez

Sintonia natural com os Espíritos

09 Dez

Natal

06 Nov

Visão espírita da morte

13 Nov
27 Nov
04 Dez

Retribuir o mal com o bem
Feriado - Dia da Consciência Negra - IEE
fechado
Familia
O valor da prece

11 Dez

Natal

07 Nov

Religião e religiosidade

14 Nov
21 Nov

Lei e justiça,amor e caridade
Superando as dores

20 Nov

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

28 Nov

Em favor da vida

05 Dez

A arte de viver

12 Dez

Natal

02 Nov

Feriado - Finados - IEE fechado

09 Nov
16 Nov
23 Nov
30 Nov
07 Dez
14 Dez

Sábado - 10 h

Espiritismo e Saúde
Servir e Caminhar
O nascimento de Jesus
Perdoar é esquecer?
Somos Luzes
Natal

ATENDIMENTO FRATERNO
DIA

HORA

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

12:00

MENSAGENS DE AMIGOS

CURSOS

os obstáculos poderemos superar
e a muitos poderemos auxiliar.
Ousem mais com este AMOR!
*****************

verão e sentirão a importância de se
arriscarem mais com o AMOR.
Ele não pertence a mim, a você ou a
nenhum de vocês.
Ele veio de Jesus, como uma linda
semente de amor, que a cada um de
nós confiou.
E manter esta flor viva é importante,
mas fazê-la germinar, florescer e
polinizar é o grande objetivo.
O AMOR tudo pode e nós, com força e
generosidade de sentimentos, todos

OBJETIVO / TEMA

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

ÁREA DOUTRINÁRIA

Mensagem recebida durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual
Ousem mais ao orar,
Arrisquem-se mais na doação,
Abram os braços para as obras,
Abram os braços para doar, receber
e acolher,
Por que o medo de oferecer
o que de melhor possuem:
a capacidade de amar?
Diversas são as inseguranças que se
apresentam: o medo do ridículo, da
rejeição, da incompreensão.
Mas para que temer?
E se nada disso acontecer?
Ou se tudo isso acontecer?
Não sofram por algo que apenas
poderia ser.
Ajam mais e sejam corajosos com
o seu amor.
Se em vinte descréditos, apenas um
abraço de volta receberem de uma
pessoa que ajudaram e ampararam,

7

Deus é para todos!
Para todos está presente.
Sua luz pode não ser vista, Sua
presença pode não ser sentida, mas
Ele está sempre presente aguardando
a prece sincera, e em prontidão para
oferecer o auxílio necessário.
Este auxílio, muitas vezes não vem
da forma que se espera, ou no tempo
em que se deseja, mas na hora certa
e da forma certa.
Pacientes devemos todos ser.
Fé devemos todos ter.
Deus é para todos e para todos
sempre está a todo o momento.

15 e 20:00 Básico de Espiritismo I e II

4a.feira

5a.feira

Sáb.

15 e 20:00 Educação Mediúnica I

15:00
18:40

20:00
20:00

Estudo: Leis Morais
Obras de Joanna de Ângelis
Evangelho Segundo
o Espiritismo
Básico de Espiritismo I e II
Educação Mediúnica I

10:00

Educ. Espírita para Infância

18:30

ÁREA EDUCACIONAL

17:00

Inglês Básico

18:45

Inglês (Básico I /II
Interm.- Avanç.)

3a.feira

19:30

3a, 4ª, 5ª

14:30

5a.feira
Sáb.

19:45
10:00

Espanhol (Básico I /II e Interm.)
Alfabetização para adultos Oficina de leitura e escrita
Informática - Internet
Informática básica

2a.feira

ÁREA Filantrópica

3a. e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê
Oficina de leituta e escrita
Curso para Gestantes
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Maria Luiza Zilio Ferreira

Os desafios para a vivência do evangelho de Jesus
“Aquele que semeia saiu a semear;
e, enquanto semeava, uma parte da
semente caiu ao longo do caminho...
mas aquele que recebe a semente
numa terra boa é aquele que recebe a
palavra, que lhe presta atenção e que
dá frutos...” (Cap. XVII, item 5)

“Conhecemos a verdade não só
pela razão, mas também pelo
coração....”(Pascal)
Vivenciar o Evangelho de Jesus implica
em permitirmos que os olhos do amor
predominem sobre o olhar único
da razão e os sentimentos de amor
direcionem o nosso viver:

Muito se tem questionado quanto
às dificuldades que a Humanidade
demonstra para entender e praticar os
ensinos de Jesus. Será que mais de
dois milênios seriam suficientes para a
vivência destes ensinos?
Constantemente somos presenteados
com ideias e conhecimentos para
alavancar o progresso e propiciar
múltiplas e renovadas formas para
entender e analisar as verdades eternas.
Estes
conhecimentos
não
são
absorvidos imediatamente. Apenas
o tempo cronológico não é suficiente
para que se desenvolvam. É
necessário o tempo interno para as
conquistas intelectuais e morais. As
intelectuais, ligadas ao racional são
mais facilmente atingidas. Porém,
existem conhecimentos de outra
ordem que transcendem a visão de
mundo baseada apenas na razão.
Outros canais e outro olhar são
necessários para a compreensão
dos mecanismos da vida e de como
proceder frente a questões cruciais
diante do viver.

caminho, a verdade, e a vida; ninguém
vai ao Pai senão por mim“, Jesus
(João14: 6).
O Caminho – a trajetória evolutiva dos
Espíritos. Uma caminhada baseada em
valores éticos orientando nossas escolhas,
ações e conduta. Um compromisso com
o crescimento de todos.
A Verdade - a Lei Divina, responsável
pela criação e organização do Universo e
de todos os seres existentes. Esclarece
sobre origem e destino dos Espíritos.
A Vida – a realidade espiritual. A vida é
a essência do Universo, está por toda a
parte. A morte representa apenas uma
passagem para vida espiritual.

É este olhar que nos leva a vivenciar
o Evangelho de Jesus. Exige que
façamos transformações internas
significativas e superiores à visão
materialista e imediatista da vida.

Os ensinos de Jesus trazem um
profundo conhecimento sobre como
caminharmos até Deus; como nos
relacionarmos com o nosso próximo,
irmãos em evolução e as virtudes
necessárias para seguirmos rumo à vida
plena. O que nos impede vivenciá-los?
Quais os obstáculos para a sua prática?

Os ensinos de Jesus não representam
simplesmente um código de conduta.
Representam uma realidade: “Eu sou o

A Parábola do Semeador pode nos
indicar quais são as barreiras para esta
vivência. Ela trata da semente, dos

diferentes terrenos e das condições
para germinar. Retrata as condições
evolutivas do Espírito para dar sentido
às verdades espirituais. Cada um
destes terrenos é um reflexo de quais
os valores e condutas predominam
na vida do Espírito, as condições para
entender e como age ao entrar em
contado com estes ensinos.

*Vencer-se a sim mesmo - Superar o
individualismo e egocentrismo. Ampliar
a visão, aprimorando a sensibilidade
na relação com o outro. Desenvolver
a compaixão diante do sofrimento do
próximo. Buscar meios para aliviar a
dor daqueles que caminham conosco.

Solo pedregoso: a semente não enraíza
porque, mesmo percebendo novos
valores, não consegue se envolver e
internalizá-los.

*Enxergar o próximo como um
caminhante, como nós, na estrada da
vida buscando evolução. Caminharmos
lado a lado compartilhando conquistas.
Estender os braços para aquele que
parou de caminhar, por conta das
dificuldades. Estender as mãos para
resgatar os que se perderam e caíram no
caminho, pelas fragilidades, equívocos
e carências. Enxergar as necessidades
e entender o momento de cada um.
Agir generosamente, superar diferenças
e auxiliar. Colocar-se à disposição para
servir de apoio, trabalhando para o
crescimento do outro.

Solo espinhoso: a semente é sufocada
porque, mesmo aceitando estes
ensinos, a falta de amor não permite o
seu desenvolvimento.

É fácil, simples? Certamente não.
Nossos esforços e a vontade de
mudarmos são essenciais. Todos
temos condições.

Solo fértil: a semente frutifica porque os
ensinos são internalizados resultando
em ações e obras.

O convite de Jesus é sempre para
a transformação. Mudar a postura
e agir ética, solidária e caridosamente,
enxergando o próximo como um irmão
na busca pela vida plena. “Vós sois
a luz do mundo”.

À beira do caminho: a semente não
germina em virtude do predomínio de
valores materiais e dos instintos. Ignora
por não entender o sentido.

E atualmente? Quais são os nossos
desafios para que a vivência do
Evangelho se realize?

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

