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 Conhecendo 
Amélia Rodrigues 

Amélia Rodrigues foi uma notável 
poetisa, professora emérita, escritora 
consagrada e teatróloga baiana. 
No Plano Espiritual, continuou seu 
trabalho esclarecedor e educativo, 
baseado no Evangelho de Jesus, 
fonte inspiradora de suas obras 
quando encarnada. Página 3.

Infância e Juventude  
Devemos estimular a presença 
das crianças no Evangelho no Lar, 
para que desde a tenra idade se 
habituem a estabelecer vínculos 
com bons Espíritos através da 
oração e das leituras edificantes, 
com ensinamentos de moral cristã 
e conteúdo espírita.  Página 3.

Evangelho
“Quando Jesus disse: Não penseis 
que vim trazer a paz, mas a divisão. 
Seu pensamento era o seguinte: 
Não penseis que a minha doutrina 
se estabeleça pacificamente. 
Ela trará lutas sangrentas, para 
as quais meu nome servirá de 
pretexto”. Página 5. 

Assunto em Família
Famílias equilibradas, unidas e 
bem estruturadas, cujos membros 
compartilham de condutas morais 
e retas, contribuem para uma 
sociedade feliz. Servem de exemplo 
à comunidade próxima com que se 
relacionam e semeiam prosperidade 
e fraternidade. Página 6.

A solidariedade nos faz perceber uma realidade delicada e a fragilidade de uma pessoa,  
o que nos movimenta para fazermos algo que ajude quem está necessitando de uma mão 

amiga, em qualquer situação da vida. Página 4

Matéria Especial  
Somos todos convidados a nos 
ajustarmos com as Leis de Deus 
e, se trabalhamos no movimento 
espírita, não tenhamos a ilusão 
de que não seja por nossa 
própria necessidade educativa, 
o que não poderá acontecer 
fora da caridade, nossa bandeira 
redentora. Página 7.

Crônica Espírita
A dor e o prazer são as duas 
formas extremas da sensação 
e são inseparáveis. Ambas são 
necessárias à educação do ser, 
que, em sua evolução, deve 
experimentar todas as suas formas 
ilimitadas.  Página 6.

Matéria Doutrinária
Não é com o futuro que devemos 
nos preocupar, mas sim 
devemos nos focar no presente, 
pois é no “aqui e agora” que 
temos as ferramentas e os 
meios para construir o futuro. 
Página 8.
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PRimíciAS Do REiNo  é o notável livro psicografado 
por Divaldo P. Franco e ditado pelo Espírito Amélia 
Rodrigues.
A obra que é toda entretecida pela palavra brilhante da 
célebre poetisa e literata baiana, desencarnada, é um 
verdadeiro poema ao cristo e à Sua doutrina.
As narrativas evangélicas ressurgem em linguagem 
nova, atualizadas e oportunas, ensinando a palavra de 
vida aos atormentados dos dias hodiernos.
Com excelentes “respingos históricos” a fim de situar 
no tempo a nobre mensagem de Jesus, faz um estudo, 
também, das origens do Evangelho e apresenta o mapa 

da Palestina ao tempo das ocorrências, a fim de facilitar o leitor a situar-se com 
segurança e acompanhar as narrativas inolvidáveis.
É um livro que não pode faltar na biblioteca espírita e que não deverá ficar 
desconhecido.
Este livro foi psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco em sessões 
mediúnicas no centro Espírita caminho da Redenção, na mansão do caminho, 
em Salvador – Bahia.
outras obras ditadas pelo espírito Amélia Rodrigues e psicografadas por Divaldo: 
Até o fim dos tempos; Há flores no caminho; Luz no mundo; O Semeador; Pelos 
Caminhos de Jesus; Quando voltar a primavera e Trigo de Deus.

Solidariedade Fraterna 
Desde o final de 2019, o Instituto Espírita de Educação se encontra sob 
nova Diretoria Executiva, fundamentada na plataforma: solidariedade 
fraterna.

o compromisso assumido pela nova equipe norteia para os princípios dos 
ideais espíritas codificados por Kardec, onde solidariedade e fraternidade 
buscam a realização humana, necessária e inexorável, à qual a criatura 
está predestinada pelo criador.

iniciamos por agradecer a equipe gestora anterior, pela dedicação e 
relevantes serviços prestados a esta instituição e seus frequentadores. 
Esperamos dar continuidade e avançar na realização do bem, com especial 
foco na educação, chave do progresso moral e espiritual.

A máxima “Fora da caridade não há Salvação” é bandeira da Doutrina 
Espírita na luta contra o egoísmo. Allan Kardec, na sua elevada posição 
espiritual situou como o roteiro da ação espírita, em favor de um mundo 
melhor: Trabalho, Solidariedade e Tolerância, temas relevantes para a 
evolução humana.

A presente edição norteia inicialmente o olhar para a solidariedade, que 
significa caridade em ação; caridade consciente e responsável. Parte a 
seguir para o estudo da vida futura e o exame das relações familiares, com 
observação da questão dos filhos e da renovação familiar.

Para ampliar horizontes espiritistas temos uma análise sobre a importância 
da tarefa espírita e uma crônica relativa às potencialidades da alma, 
baseada em Léon Denis.

Para finalizar um olhar para os ensinamentos do Cristo, no Evangelho 
segundo o Espiritismo, cap. XXiii: Estranha moral.   

Desejamos a todos uma leitura agradável e salutar, gratos pela oportunidade 
de juntos estarmos construindo um futuro melhor. 

Helga Klug 

Uma publicação bimestral: IEE - Instituto Espírita de 
Educação Tiragem: 1.000 exemplares - Endereço: Rua 
Prof. Atílio Innocenti, 669 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - Tel: 
11 3167 6333 - Site: www.ieesp.org.br - Equipe editorial: 
Diretoria executiva do IEE - Diagramação: José Luiz 
mendieta e Sandra Alves
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NoTÍCIAS Do IEE

CURSOS DA DOUTRINA ESPÍRITA – NOVAS TURMAS 
A Área Doutrinária inicia este ano, novas turmas do curso Básico de Espiritismo ás 
quartas-feiras nos horários de 15h00 e 20h00. Maiores informações na recepção 
e no site do iEE.

EVANGELIZAÇÃO INFANTIL  
As inscrições estão sempre abertas aos novos alunos para a Evangelização nos 
sábados ás 10h00.

CURSOS DA ÁREA EDUCACIONAL
Os Cursos de Idiomas, Internet, Informática e Oficina de Leitura e Escrita terão 
continuidade neste ano. mas novos cursos serão implantados como inglês 
para crianças, Cerâmica para adultos, Música para crianças e jovens, Curso de 
orientação para Recolocação Profissional, Cozinha e Confeitaria Básica. A abertura 
das inscrições para os novos cursos será informada na recepção e site do iEE.

CURSO PARA GESTANTES
Nova turma do curso se inicia em 19/02/2020.

VOLUNTARIADO 
oportunidades para voluntários nas seguintes áreas: curso para Gestante, Brechó, 
Professores de música e teatro para crianças, Monitor para aula de cerâmica para 
adultos, monitor para aula de espanhol avançado e Professor para aula de canto.

JUVENTUDE NO IEE
Uma novidade neste ano é a criação da juventude aos sábados para jovens entre 
16 e 20 anos ás 10h00. Um espaço para estudar a doutrina, conversar e se 
expressar usando o teatro, a música e poesia. início em fevereiro com inscrições 
na recepção e site do iEE.



Rafael Dourado
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Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues
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Amélia Rodrigues nasceu em 26 de 
maio de 1861 em Santo Amaro da 
Purificação, Bahia. 
Foi uma notável poetisa, professora 
emérita, escritora consagrada e 
teatróloga. Desde sua infância já 
mostrava sua elevada condição 
espiritual, tendo começado a escrever 
poesias aos 12 anos.
Em 1891, graças à sua capacidade para 
lecionar e ao seu amor à causa do ensino, 
foi transferida para Salvador e lotada na 
Escola central do Bairro Santo Antônio. 
Um de seus alunos, adolescente ainda, 
em 1905, foi selecionado para lecionar 
inglês pelo sistema do filósofo Spencer. 
Amélia Rodrigues não só o ajudou a 
compreender o pensamento daquele 
filósofo, como complementou o seu 
aprendizado.
Disse a ele: "O jovem precisa de 

educação moral, que é o princípio 
fundamental da disciplina social; sem 
apelar para o coração, educar é formar 
no homem as mais duradouras forças 
da ordem social".
O governo da Bahia, em 1961, criou  
o município de “AmÉLiA RoDRiGUES” 
em sua homenagem.

INFÂNCIA E JuVENTuDE

Jussara Angelica candido de Souza

Renovando através do evangelho no lar com as crianças

o pensamento de Amélia Rodrigues 
se identifica com o pensamento  
de Fénelon, contido em "o Evangelho 
Segundo o Espiritismo": "Educar  
é formar homens de Bem, e não apenas 
instruí-los".
Aposentada, não abdicou de seu 
ideal de ensinar. Fundou o instituto 
maternal maria Auxiliadora, que mais 
tarde transformou-se na "Ação dos 
Expostos.” 
Dedicou-se ao jornalismo como 
colaboradora das publicações religiosas 
"o mensageiro da Fé", "A Paladina"  
e "A Voz". Escreveu algumas peças 
teatrais, entre as quais "Fausta"  
e "A Natividade". É autora dos poemas 
"Religiosa clarisse" e "Bem me queres". 
Além de mostrar claramente sua 
ideologia abolicionista, produziu 
ainda obras didáticas, l iteratura 

infantil e romances.
Desencarnou em Salvador em 22  
de agosto de 1926.
No Plano Espiritual, continuou seu 
trabalho esclarecedor e educativo, 
baseado no Evangelho de Jesus, fonte 
inspiradora de suas obras quando 
encarnada.
Aprofundou-se na mensagem de Jesus 
e, na atualidade, participa da falange de 
Joanna de Angelis, mentora de Divaldo 
Pereira Franco. 
Pela psicografia do abnegado 
trabalhador, vem trazendo páginas  
de beleza intraduzível que abordam 
os mais variados assuntos sobre  
o Evangelho, seu tema predileto, de onde 
extrai lições edificantes para aqueles que 
estão cansados e sobrecarregados, 
necessitados de orientação e de consolo.

“O Evangelho no Lar é fonte de 
aprendizado e crescimento espiritual 
e, pelo exercício dos ensinamentos 
do Cristo, podemos realizar nossa 
reforma íntima, contribuindo para a 
transformação do planeta Terra em um 
mundo melhor e mais feliz.” - Claudia 
Schmidt - ABC de História – FERGS

o momento é oportuno para iniciar novas 
rotinas. Vamos dar a seguir dicas para 
introduzir a prática do evangelho em seu 
lar. inicialmente devemos reunir a família 
semanalmente e no horário estabelecido, 
com objetivo de orar, entender e 
conversar acerca dos ensinamentos 
do cristo, a luz da Doutrina Espírita. As 
etapas para realização do Evangelho 
no Lar são: prece de abertura, leitura 
edificante, comentários ao texto lido, 
vibrações e prece de encerramento. 
Todos os integrantes da família devem 
participar inclusive as crianças.

Destacamos duas questões de o Livro 
dos Espíritos, a questão 383, sobre 
a utilidade para o espírito de passar 
pela infância, onde a espiritualidade 
responde: “Encarnado, com o objetivo 
de se aperfeiçoar, o Espírito, durante 
esse período, é mais acessível às 
impressões que recebe, capazes de 
lhe auxiliarem o adiantamento, para o 
que devem contribuir os incumbidos de 

educá-lo”. E os comentários de Kardec, 
à questão 917: “(…) A Educação, 
convenientemente entendida, constitui a 
chave do progresso moral.     (...) Essa 
arte, porém, exige muito tato, muita 
experiência e profunda observação (…).”

mediante as orientações acima, devemos 
estimular a presença das crianças no 
Evangelho no Lar, para que desde a 
tenra idade se habituem a estabelecer 
vínculos com bons Espíritos, através da 
oração e das leituras edificantes, com 
ensinamentos de moral cristã e conteúdo 
espírita. A literatura Espírita infantil possui 
vários livros, que estão disponíveis para 
aquisição nas casas Espíritas, site da 
livraria da FEB e das federativas estaduais. 
Ao contar as histórias infantis, o adulto 
deve estudá-la antecipadamente, utilizar 
recursos lúdicos e uma linguagem 
acessível às crianças.

É importante adequar o ambiente para 
que as crianças tenham interesse 
em participar espontaneamente. Se 
necessário, leve o pote de biscoitos, 
brinquedos e o animal de estimação 
para o momento do Evangelho 
no Lar. Convide-as a participar 
fazendo prece, pequenas leituras 
e comentários. Diga a elas que 
teremos visitas importantes, Jesus, 
nosso amigo e irmão e dos amigos 
espirituais que nos amparam.

“Evangelho no Lar é Cristo falando ao 
coração. Sustentando semelhante 
luz nas igrejas vivas do lar, teremos 
a existência transformada na 
direção do Infinito Bem.”  Bezerra 
de Menezes / psicografado por 
Francisco Candido Xavier - Do livro 
Temas de Vida
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Ana Racy

E um novo ano se inicia! Se 
pararmos para pensar, o calendário 
não para nem continua pelo nosso 
desejo, ele tem seu ritmo e segue 
naturalmente. Já nós, colocamos 
expectativas, fazemos mil planos 
para o novo ano acreditando que 
só isso é suficiente para que tudo 
aconteça e deixamos de lado o 
esforço e a dedicação para que 
todos os planos se realizem. 

Grande parte das pessoas 
coloca como meta para o ano 
que inicia tornar-se melhor, 
ser mais paciente, tolerante, 
compreensivo. E a pergunta que 
fica no ar é: “Mas, como fazer 
para que isso se torne realidade?”. 
Nesse momento vem a resposta 
indesejada: “Você receberá como 
presente muitas situações para 
que possa exercitar cada uma das 
coisas que deseja conquistar”. E 
nos defrontamos com os desafios 
do dia a dia para nos tornarmos 
seres melhores. 

No início de ano, muitos 
de nós assumimos novas 
responsabilidades, encargos, 
trabalhos e isso não é diferente 
em uma casa espírita, uma vez 
que ela representa nossa vida em 
uma escala menor. Em geral, em 
uma casa espírita, assim como 
em uma empresa, existe uma 
governança corporativa com seu 
conselho, Diretoria Executiva e um 
corpo voluntariado. muitas vezes, 
desejamos assumir ali algum 
tipo de trabalho voluntário, mas 
para isso precisamos aprender 
a oferecer sem esperar receber 
nada em troca. E é necessário 
ter um ingrediente de extrema 
importância chamado Amor. 

Aquele que trabalha por amor 
está disponível para atender as 
necessidades do outro. A pessoa 
que trabalha esperando receber 
reconhecimento pelo seu feito, 
poderá se frustrar muito. Jesus 
nos deixou uma lição referente 
a esse tema quando disse que 
se fizermos as coisas para ter 

reconhecimento, teremos nossa 
paga aqui mesmo.

Uma das coisas mais importantes 
para o nosso trabalho no caminho 
da evolução é saber como 
olhar para o próximo, é ter por 
ele um olhar de empatia e só 
conseguiremos fazer isso quando 
olharmos para nós mesmos 
dessa mesma forma. o primeiro 
maior mandamento diz para 
amarmos a Deus acima de todas 
as coisas e o segundo diz para 
amarmos ao próximo como a nós 
mesmos. Assim, é necessário 
amar primeiramente a si mesmo, 
para depois amar ao próximo, 
porque esse é o caminho que 
nos conduz ao Pai. o próximo é o 
irmão de jornada que nos oferece 
a oportunidade para exercitar a 
paciência, o perdão, a resignação, 
a humildade, ou seja, virtudes 
a serem conquistadas para nos 
tornarmos Espíritos melhores, 
como dito anteriormente.

outro fato para prestarmos 
atenção é o respeito, precisamos 
respeitar o tempo, o ritmo, o nível 
de consciência da outra pessoa, 
da mesma forma como desejamos 
ser respeitados. Podemos dar um 
nome a todas as virtudes que 
falamos até agora: solidariedade. 

A solidariedade nos faz perceber 
uma realidade delicada e a 

fragilidade de uma pessoa o que 
nos movimenta para fazermos 
algo que ajude quem está 
necessitando de uma mão amiga, 
em qualquer situação da vida. o 
exercício da solidariedade nos 
impulsiona a abrir mão do nosso 
lado egocêntrico, que pensa 
apenas em receber, em favor da 
necessidade do outro.

Hoje em dia, as pessoas estão 
fechadas em seu mundo, olhando 
para a tela de um celular, sem notar 
as belezas que a rodeiam. Esse 
isolamento pode parecer uma 
proteção, mas deixa a vida mais 
vazia do componente humano, do 
olho no olho, da alegria de uma 
conversa descompromissada e 
relaxante. Ao nos isolarmos, a 
solidariedade também se afasta e 
o egoísmo pode ganhar espaço, 
tornando nossos problemas 
maiores do que os de outras 
pessoas, assim como as dores, os 
desajustes sociais, profissionais 
e afetivos. Nesse momento, 
passamos a ser alvo de auxílio e 
embotamos nossa capacidade de 
auxiliar. 

Sabemos que um pássaro precisa 
que sua asa funcione dos dois lados 
para o voo harmônico acontecer. 
Assim somos nós, semelhantes 
aos pássaros, precisamos 
desenvolver o conhecimento 
e a moral, o lado intelectual e a 
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prática, para alçarmos voos belos 
rumo à nossa evolução. 

A Doutrina Espírita nos coloca 
como irmãos, filhos criados pelo 
mesmo Pai e deixou Jesus, como 
irmão mais velho, nos servindo 
de guia e modelo. É chegada 
a hora de despertarmos para a 
conquista dos valores reais, da 
descoberta e do desenvolvimento 
das potencialidades herdadas 
do Pai maior. Podemos exercitar 
a solidariedade em todos os 
lugares, no trabalho remunerado 
e no trabalho voluntário, depende 
apenas de nós. mas, como 
estamos falando para uma casa 
Espírita, vale lembrar que Allan 
Kardec usou três palavras como 
um norte para o Espiritismo: 
“Trabalho, Solidariedade, 
Tolerância”. O codificador não as 
teria escolhido se não definissem 
o que seus seguidores deveriam 
fazer. 

O nosso desafio é a prática desse 
ensinamento, e minha sugestão 
é que comecemos em um 
núcleo pequeno, onde pessoas 
comunguem de um mesmo ideal, 
assim nos sentiremos acolhidos 
e isso irá se fortalecendo em nós 
para que depois possamos passar 
para ambientes mais hostis.  

A casa Espírita pode ser esse 
núcleo pequeno, por isso ao 
chegarmos para o trabalho, 
assistência, palestra, vamos 
encher os corações do desejo 
da transformação, apurar o olhar 
para a necessidade do próximo e 
oferecer a ele a dose necessária 
de força, acolhimento e amor. Ao 
fazermos isso verdadeiramente, 
perceberemos que nada traz mais 
felicidade do que oferecer felicidade. 

Então, que tal escrevermos com 
a caneta do amor no caderno do 
novo ano as mudanças desejadas? 
E que elas fiquem gravadas no ser 
espiritual que somos!

Um feliz 2020!!



Os laços de afeição não se rompem, nem pela separação da 
família, nem mesmo pela morte do corpo. COloque as iniciais de 
cada nome da figura dentro dos quadrados e descubra qual é 
o verdadeirao laço de afeição.

Abandonar pai, mãe e filhos

" E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, 
irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do 
meu nome receberá muitas vezes mais e terá 
com herança a vida eterna (Mateus 19:29)." 
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Capítulo XXiii: moral estranha
Lisa Barbosa Alves Lima  

Equipe de Evangelização Espírita do iEE

Esse capítulo que trata da moral 
estranha é um dos mais polêmicos do 
Evangelho. E isso acontece porque, 
diante de uma leitura superficial, temos 
a impressão de que os ensinamentos 
não parecem vir da moral de Jesus 
baseada no amor e na caridade.
Logo no início, por exemplo, temos a 
afirmação de que, para seguir Jesus, 
deveríamos odiar nossos pais. Em 
seguida, que Ele não veio trazer a paz, 
mas a divisão, a espada e ainda colocar 
uns contra os outros. Passagens que 
parecem, a princípio, tão controversas 
– uma vez que temos o conhecimento 
de que veio Jesus ensinar o amor. 
mas que, se interpretadas com base 
em algumas premissas importantes, 
mostram novamente preciosos 
ensinamentos. 
inicialmente é importante destacar 
algumas questões históricas 
relacionadas ao assunto. o Novo 
Testamento é uma compilação de 
várias passagens da vida de Jesus, 
bem como de seus ensinamentos. E foi 
escrito muito depois de sua passagem 
na terra. os registros foram feitos por 
pessoas que tiveram contato com 
Jesus e com base nas lembranças 

que tinham de sua vida. com isso, 
certamente não se pode considerar 
que os registros foram feitos de forma 
fiel ao que realmente foi dito por Jesus.
outro ponto que merece destaque é o 
fato de se ter diversas traduções para 
os registros, escritos numa língua muito 
distante da nossa. Além disso, todo o 
evangelho foi copiado manualmente 
pelos chamados “copistas”, que eram 
profissionais que do texto original 
faziam cópias.
A língua hebraica utilizada na época, 
não era rica – e por isso certamente 
houve dificuldade de expressar 
de forma real o que estava sendo 
dito. outra questão importante está 
relacionada aos costumes da época, 
que levavam Jesus a falar de forma que 
pudesse ser entendido.

Assim, em passagens como: “Se 
alguém vem a mim e não odeia a seu 
pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus 
filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo 
a sua própria vida, não pode ser meu 
discípulo”, provavelmente ocorreram às 
hipóteses anteriores que culminaram 
na redação que não retrata de forma 
literal aquilo que pretendia dizer Jesus, 
que sempre pregou o amor e não seria 
capaz de pregar o ódio.
Em outra passagem é mencionado: 
“Aquele que ama a seu pai ou sua 
mãe, mais do que a mim, de mim não 
é digno; aquele me ama seu filho ou 
sua filha, mais do que a mim, de mim 
não é digno.” Esse trecho pode ser 
interpretado como a reafirmação de 
um dos Dez mandamentos – que diz 
que devemos amar a Deus sobre todas 
as coisas. Qual a forma que tenho de 
amar a Deus? Amando e agradando 
meu próximo, buscando o chamado 
amor universal.
Também é feita menção sobre 
abandonar pais, esposa e filhos para 
seguir Jesus. certamente pretendia 
Jesus demonstrar para as pessoas, 
naquela ocasião específica, a 
importância de abrir mão de tudo para 
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sair em Sua companhia – como era  
o caso dos discípulos. ou seja, Jesus 
tenta nos mostrar que, quando temos 
uma missão grandiosa, precisamos 
abrir mão de muitas coisas e passar por 
situações de separação momentânea, 
o que não causa o rompimento dos 
laços de afeição.
Hoje, para seguirmos Jesus, não é mais 
necessário deixarmos família e amigos 
como na época em que Ele esteve entre 
nós. mas precisamos sim melhorar 
todos os dias um pouco mais, sermos 
cada vez mais bondosos, agindo com 
caridade, ajudando sempre o próximo. 
Dessa forma, estamos caminhando em 
Sua companhia.
E quando Jesus diz que não veio trazer 
a paz e sim a espada, nos deixa claro 
que a mudança em cada um de nós, 
só acontecerá à custa de muita guerra 
interna, pois viemos ainda cercados 
de vícios, apegados a matéria. Nos 
livrarmos de tudo isso não será fácil. 
Se quisermos caminhar com Jesus, 
temos que estar dispostos a enfrentar 
essa batalha, enfrentar a espada, 
essa luta entre nosso lado espiritual  
e material que vive dentro de nós.

Capítulo XXiii: moral estranha
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segundo os indivíduos e seu estado  
de adiantamento, mas em todos agirão 
com eficácia, de modo a provocar 
ou desenvolver a sensibilidade, a 
delicadeza, a humildade, a indulgência, 
a compaixão, a bondade e a ternura. 
E farão sair das dilacerações  
e das lágrimas alguma qualidade 
desconhecida que dormia silenciosa 
no fundo do ser ou então uma nobreza 
nova, adorno da alma, para sempre 
adquirida.
A lei nos pune, não por vingança, mas 
porque o sofrimento nos liberta.
Léon Denis observa que as questões 
sociais serão resolvidas por meio 
da substituição do personalismo 
pelo altruísmo. E concluí que para 
subir um pouco na hierarquia dos 
mundos, é preciso ter deixado neste 
a embaraçosa bagagem dos gostos e 
dos apetites que nos prendem a Terra.

de serem melhores, de servirem de 
exemplo e, assim, promessas são 
feitas, tais como aquelas de fim de ano! 
Promessa de mudar o temperamento, de 
largar os vícios, de ter mais tempo para 
cuidar da família e de si mesmo, de fazer 
mais pelos outros. Vidas sedentárias são 
“milagrosamente” abandonadas, pois  
o que seria do filho se os pais faltassem? 
A vida financeira passa a ter atenção  
e é organizada como nunca.

Essas são “pequenas grandes” 
mudanças que os filhos proporcionam 
a pais atentos, a pais que entendem  
a responsabilidade e a benção em 
receber essa missão divina de contribuir 
para a evolução do próximo.

Aos pais novos, aos mais antigos, aos 
que querem ser pais: uma família feliz 
exige uma dose equilibrada de rigor  
e disciplina e, ao mesmo tempo, uma 
dose ilimitada de amor e atenção.  
A renovação que os filhos proporcionam 
é a própria beleza da renovação da vida, 
uma nova oportunidade para corrigir 
erros antigos e plantar acertos futuros.

marina Flandoli

Jornal IEE                             ASSuNTo EM FAMÍLIA

Todos sabemos que a família é nossa 
principal ferramenta para a evolução 
humana. É nela que encontramos  
o ambiente propício para desenvolver 
o amor pelo próximo, o perdão,  
a paciência, a empatia e a tolerância.

Famílias equilibradas, unidas  
e bem estruturadas, cujos membros 
compartilham de condutas morais  
e retas, contribuem para uma sociedade 
feliz. Servem de exemplo à comunidade 
próxima com que se relacionam  
e semeiam prosperidade e fraternidade. 
Problemas sempre existem, lidar com 
eles contando com a ajuda e o amor  
da família unida é que faz a diferença.

Por outro lado, famílias desestruturadas, 
conflituosas, acabam gerando enorme 
peso para a sociedade. É que os 
filhos desses relacionamentos perdem  
a oportunidade de aprender os princípios 
básicos da lei do amor e, não sabendo 
aplica-los em casa, não o farão com 
amigos, colegas de trabalho, vizinhos...

A responsabilidade da família frente 
aos filhos, portanto, é muito grande.  
A resposta à questão 208 de O Livro dos 
Espíritos ensina que “os Espíritos dos 
pais têm por missão desenvolver os de 
seus filhos pela educação. Constitui-lhes 
isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados, 
se vierem a falir no seu desempenho.”

mas se de um lado a família tem a missão 
divina de preparar seus filhos para a nova 

vida, estes, por sua vez, a renovam.  
o nascimento de uma criança gera 
nos pais, automaticamente, instintos 
de cuidado e proteção, sentimentos 
de amor, novidade e dever (sim, 
aquele dever do item 7 do Cap. XVII  
do Evangelho!).

Um bebê deixa o lar mais leve, porque 
os corações transbordam amor  
e alegria. Os pais sentem-se na obrigação  

CRôNICA ESPÍRITA

Adair Ribeiro Junior

Por que existe dor? É, no que 
lhe concerne, uma punição, uma 
expiação, como o dizem alguns? É 
a reparação do passado, o resgate 
das faltas cometidas? Quem a cria, 
Deus ou o próprio homem?
Léon Denis esclarece que, funda-
mentalmente, a dor é uma lei de 
equilíbrio e educação. Ela, juntamente 
com o sofrimento deve ser considerada 
como necessidade de ordem geral, 
como agente de desenvolvimento, 
condição do progresso. 
A dor e o prazer são as duas 
formas extremas da sensação  
e são inseparáveis. E, somente com  
a supressão da sensibilidade 
poderíamos suprimir uma ou outra. 
Ambas são necessárias à educação 
do ser, que, em sua evolução, 
deve experimentar todas as formas 
ilimitadas, tanto do prazer como da dor.
cabe a cada um, através da regulação 

de suas sensações e disciplinando 
seus sentimentos, dominar umas  
e outras e limitar-lhes os efeitos, fazendo 
revertera dor em nosso proveito.  
A ideia que fazemos da felicidade e da 
desgraça, da alegria e da dor, varia ao 
infinito segundo a evolução individual. 
A dor física é, em geral, um aviso da 
Natureza, que procura preservar-
nos dos excessos, evitando que 

destruamos nossos órgãos antes do 
tempo. Persistindo em desconhecer 
os avisos repetidos da Natureza, 
deixamos a doença desenvolver-se 
em nós. Pode ela ser um benefício, se, 
causada por nossos abusos e vícios, 
nos ensinar a detestá-los e a corrigir-
nos deles. 
De acordo com os ensinamentos  
do filósofo grego Epíteto: “É falso dizer-
se que a saúde é um bem e a doença 
um mal. Usar bem da saúde é um 
bem; usar mal é um mal. De tudo se 
tira o bem, até da própria morte”.
Às almas fracas a doença ensina  
a paciência, a sabedoria, o governo 
de si mesmas. Às almas fortes pode 
oferecer compensações de ideal, 
deixando ao Espírito o livre voo de suas 
aspirações até ao ponto de esquecer 
os sofrimentos físicos. 
os processos e os resultados variam 

As potências da alma VII - A dor 

Filhos, renovação na família



ATENDIMENTo FRATERNo
DIA HoRA oBJETIVo / TEMA

2a. e 
5a.feira 19:30

o Atendimento Fraterno 
presta-se a receber todos 
que buscam na Doutrina 
Espírita o abrigo para as 
suas questões existenciais.4a.feira 12:00

PRogRAMAção

MENSAgENS DE AMIgoS

No alto da montanha tem algo.
No alto da montanha todos querem ir.
No alto da montanha tem uma luz, 
uma magia, algo que ninguém ao 
certo sabe, mas todos desejam.
No alto da montanha subiu um.
Ele viu florestas; ele viu rios; ele viu 
outras montanhas e outros pequenos 
homens em cima delas.
No alto da montanha ele percebeu 
o quão pequeno é. o quão Deus é 
presente. o tamanho da grandeza do 
Mestre, da beleza da Terra e, mais do 
que isso, que Deus, tão justo, tão bom 
e tão benevolente não lhe fez só para 
desfrutar, para observar, para aprender. 
outros ali estavam, distantes 
em suas montanhas, mas 
compartilhando do mesmo estado 
de espírito; em comunhão de 
pensamento, sintonia e vibração; 
prece sincera em agradecimento 

por tamanha compreensão.
Estamos todos no alto das nossas 
montanhas. E a qualquer momento, 
somos todos capazes de observar 
e reconhecer a grandeza do Pai 
celestial.
mas é preciso querer. É preciso 
despojar-se do material, estudar,  
se dedicar; abrir os olhos do amor  
e cerrar a vista para a inveja, o rancor, 
o desejo constante do mais, maior  
e melhor.
Somente assim encontraremos  
a comunhão de pensamentos  
no bem; a corrente viva de amor que 
a todos rodeia a todo momento.
mas nem todos estão preparados 
para sentir, usufruir e contribuir.
É importante subir a montanha, mas 
é ainda mais importante descê-la. 

 Seus amigos do Grupo
*******

As flores hoje são para todos, para 
que se lembrem da bondade divina, 
para que não se esqueçam de que  
o Pai faz o belo para todos e para 
todos está sempre presente.
As flores hoje são para todos, para 
que possam lembrar-se de que  
a Terra é mera passagem, importante 
fonte de ricos aprendizados, 
onde pavimentam o caminho para  
a evolução moral e espiritual.
mas tudo aqui é passageiro e, um 
dia murcharão, e deixarão de ser, 
no mundo dos homens, para nascer 
como luz no mundo dos Espíritos.
As flores hoje são para todos, para 
que não olvidem de colocar os 
acontecimentos em perspectiva, na fé 
de que há uma inteligência maior por 
trás de tudo que se passa. Tenham 
fé meus irmãos e tenham em mente  
a lembrança inspirada pelas flores.

 Um amigo do Lar

PALESTRAS E PASSES
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
13 Jan o Amor Fraterno e o Ano Novo

20 Jan As diferenças entre os mundos,  
e o Bem e o mal

27 Jan Ninguém poderá ver o Reino dos céus  
se não nascer de novo

03 Fev Bem -Aventurados os Aflitos  
e a Justiça das Aflições

10 Fev Bem e mal Sofrer
17 Fev o Jugo Leve
24 Fev Carnaval - Feriado - IEE fechado

QUARtAS-FEIRAS - 12 h
15 Jan meu Reino não deste mundo
22 Jan Progressão dos mundos
29 Jan A Reencarnação
05 Fev Aflições Atuais e Anteriores e suas Causas
12 Fev Problemas e Sofrimentos

19 Fev o consolador prometido. 
o Espírito da  Verdade

26 Fev Carnaval - Feriado - IEE fechado 
QUINtAS-FEIRAS - 20 h

16 Jan A Vida Futura

23 Jan Terra: Mundo das Expiações ou de 
Regeneração

30 Jan A Reencarnação no Evangelho

06 Fev o Esquecimento do Passado:  
obstáculo à Evolução do Espírito?

13 Fev Penas Eternas?
20 Fev Bem-Aventurados os Pobres de Espírito
27 Fev Somos resultantes do que fazemos
12 Dez Natal

SábADo - 10 h
18 Jan Há muitas moradas na casa de meu Pai

25 Jan Aniversário de São Paulo  
Feriado - IEE fechado

01 Fev A Importância da Reencarnação
08 Fev compensação aos que sofrem
15 Fev Superando as dores
22 Fev Aquele que se eleva será rebaixado
29 Fev A Felicidade não é deste mundo?

CuRSoS
ÁREA DOUTRINÁRIA

4a.feira

15 e 20:00 Básico de Espiritismo i e ii
15 e 20:00 Educação mediúnica i

15:00 Estudo: Leis morais
18:40 obras de Joanna de Ângelis

5a.feira 18:30 Evangelho Segundo  
o Espiritismo

20:00 Básico de Espiritismo i e ii
20:00 Educação mediúnica i

Sáb. 10:00 Educ. Espírita para Infância
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ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
17:00 inglês Básico

18:45 Inglês (Básico I /II 
Interm.- Avanç.)

3a.feira 19:30 Espanhol (Básico I /II e Interm.)

3a, 4ª, 5ª 14:30 Alfabetização para adultos - 
Oficina de leitura e escrita

5a.feira 19:45 Informática - Internet
Sáb. 10:00 informática básica

ÁREA FILANTRópICA

3a. e 
5a.feira 14:30

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê

4a.feira 15:00 curso para Gestantes

mensagem recebida durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual

Laura moretti

A tarefa espírita

MATERIA ESPECIAL

“Porque a todo aquele, a quem muito 
foi dado, muito será pedido” Lucas, 
XII:47-48. 

Se esta máxima contida nas lições 
que o Divino mestre nos deixou, exorta 
todos os cristãos a refletir sobre seu 
profundo conteúdo, quanto mais  
a nós, espíritas e servidores da Doutrina  
a quem a terceira revelação descortinou 
as verdades do espírito para que 
pudéssemos compreender nossa 
natureza e o longo caminho a percorrer 
na escala evolutiva, enxergando além 
dos aspectos puramente materiais. 

Não podemos olvidar, contudo,  
da responsabilidade que acompanha 
o conhecimento, posto que na medida 
em que os textos contidos nas obras 
básicas do Espiritismo oferecem 
respostas a todas as nossas dúvidas, 
conferindo-nos ferramentas para 
nosso progresso espiritual, também 
nos chama à responsabilidade, com 
especial destaque, o Evangelho 
Segundo o Espiritismo, que à luz 
dos ensinos de Jesus, com reflexões  
de elevada envergadura moral ditadas 
por espíritos superiores,  nos revela  
a importância do amor e da caridade.

mas, mesmo que profundamente 
conhecedores da Doutrina e estudiosos 
por excelência, o que realmente 
buscamos? o que aspiramos nas 
tarefas a que nos dedicamos, seja  
na vida familiar, social, profissional,  
no movimento espírita ou na casa onde 
atuamos? A que resultado queremos 
chegar? Qual a nossa verdadeira 
intenção no serviço de divulgação  
da doutrina? Qual a medida do bem 
que praticamos ante as possibilidades  
que temos nas mãos? Onde, afinal, 
está nosso coração e o que realmente 
nos impele a servir ao próximo, como 
nos ensina o mestre Jesus?  

Para a obtenção sincera dessas respostas 
é preciso que enfrentemos a realidade 
de quem somos, sem medo e sem 
culpa, analisando o que sentimos, o que 
fazemos e como fazemos, dando atenção 
às nossas mais ocultas aspirações.

Juntamente com nossos irmãos  
de caminhada, somos convidados  
a nos ajustarmos com a Divina Lei 
e, se trabalhamos no movimento 
espírita, não tenhamos a ilusão de 
que não seja por nossa própria 
necessidade educativa, o que não 

poderá acontecer fora da caridade, 
nossa bandeira redentora.

Assim, e sem prejuízo de nos 
instruirmos, devemos compreender 
que o verdadeiro aprendizado é a busca 
incessante do autoconhecimento  
e do que é servir, servir com amor  
e renúncia, única forma de alcançarmos 
a libertação dos apegos excessivos, da 
sujeição aos instintos inferiores, das 
posturas adquiridas nas pregressas 
existências promotoras de disputas de 
toda ordem; temos, enfim, o dever da 
autoeducação a que somos diariamente 
convidados para nossa elevação, que 
somente acontecerá quando tivermos 
maturidade espiritual para sairmos  
da teoria (que conforta nossa 
consciência), colocando o verdadeiro 
amor em ação, que movimenta o bem, 
exatamente como Jesus nos ensinou. 

A tarefa espírita, onde quer que 
estejamos, deve honrar o propósito 
do Espiritismo, sem esquecer que  
a maior propaganda que se pode 
fazer da Doutrina que abraçamos  
é de agirmos em conformidade com os 
seus ensinos, iluminados pelo exemplo 
do mestre Divino.



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

Vida Futura
Hoje a maioria de nós, sofre o stress da 
dúvida, da insegurança, da incerteza, 
do medo do desconhecido, enfim, 
vivemos ansiosos, com receio do que 
nos prepara o futuro e da espera que 
algo aconteça, delegando nossas 
vidas ao destino e aguardando que  
o mágico ou místico se realize e 
resolva todas as questões.

Focados no futuro, acreditando-o 
na maioria das vezes desditoso, 
passamos a desenvolver reações 
psicossomáticas, produzindo 
angustia, depressão e manias que 
afetam nosso corpo físico produzindo 
os mais diversos males que nos 
tornam, ainda mais vulneráveis  
e dependentes de uma ação 
milagrosa que nos salve.

Nós que nos dizemos espíritas e que 
estudamos as obras da codificação, 
devemos sempre nos lembrar:

• O homem não é uma grilheta, 
goza da liberdade de ser e fazer, 
de construir ou destruir, assumindo 
a responsabilidade intransferível  

de todos os seus atos, para  
aprender e conhecer.

• As religiões, a Filosofia, as Ciências 
e as Artes são instrumentos culturais 
de sua humanização ainda em 
elaboração.

• O Espiritismo é o Consolador 
prometido pelo cristo, Guardião 
da Terra, que não fundou nenhuma 
igreja e não está em nenhuma delas, 
mas no coração de todos os que 
desejam realmente compreender 
o mistério da vida, a finalidade da 
existência terrena.

• O Espírito é assim o artífice do seu 
próprio corpo que ele modela.

• A responsabilidade moral dos 
nossos atos na vida permanece, 
portanto, inteiramente nossa.

A partir dessa premissa, não é com 
o futuro que devemos nos preocupar, 
mas sim devemos nos focar no 
presente, pois é no “aqui e agora” 
que temos as ferramentas e os meios 
para construir o futuro.

o amanhã é consequência do hoje, 
como esse é resultado do ontem. 
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Luiz Fernando de A. Penteado

Jan/Fev 2020

Portanto liberte-se das amarras das 
situações mal resolvidas, do medo de 
renovar e transforme a sua jornada, 
faça que os acertos prevaleçam  
e que os erros sejam ensinamentos. 
Busque novos horizontes, desenvolva 
a criatividade e tenha fé na sua 
capacidade e potencial.

O Evangelho nos alerta: “Ajuda-te  
a ti mesmo, que o céu te ajudará”.  
É o princípio da lei do trabalho e, por 
conseguinte, da lei do progresso, 
porquanto o progresso é filho do 
trabalho, visto que este põe em ação 
as forças da inteligência.

Esse alerta nos reforça a ideia  
que é no hoje, que podemos agir para 
construir o amanhã e iniciar uma nova 
etapa do nosso desenvolvimento  
e de nossa evolução. 

Portanto, se deseja um futuro  
de harmonia e realização, trabalhe 
no presente o autoconhecimento, 
a construção de base sólida  
de valores e princípios com muita fé 
e muito amor, e o seu amanhã será  
a realização de todo o seu trabalho.

APoIo

Que este novo ano traga reflexões sobre novos caminhos, onde  
a solidariedade possa estar presente cada vez mais fortalecida  

na construção de um mundo mais fraterno.


