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Autoconhecimento

Autoconhecimento é compreender que somos seres imortais e imperfeitos, é saber dos
nossos potenciais e nossos limites, é um trabalho árduo que demanda muitos esforços,
mas com vontade e persistência, chegamos lá! Página 4

LEIA TAMBÉM

Conhecendo
Chico Xavier

Chico Xavier, ao longo de seu
mandato mediúnico, foi inspirado e
orientado por seu mentor espiritual,
Emmanuel, tendo psicografado
412 obras sendo que toda a verba
arrecadada com a venda dos livros
foi doada à instituições de caridade.
Página 3.

Infância e Juventude

Neste ano a Evangelização do IEE
completa 10 anos. Foram anos
de muita doação. Evangelizadores
doaram preparo, horas de estudo,
carinho e muito mais. Crianças
doaram ouvidos atentos, olhares
curiosos e abraços apertados. Pais
doaram energia, parceria, confiança
e fé neste trabalho. Página 3.

Evangelho

Como todo ensinamento moral do
Cristo se faz necessário primeiro
brotar e florescer nos corações dos
homens, para que possa frutificar
nos povos. Podemos refletir sobre
o que o Mestre quis nos ensinar
quando falou sobre colocar a
candeia no alto. Página 5.

Assunto em Família

Crônica Espírita

Neste número encerramos um ciclo
de estudos sobre As Potências da
Alma contidos na obra O Problema
do Ser, do Destino e da Dor de Léon
Denis. Material para muita reflexão
com entendimento. Página 6.

Matéria Especial

O Centro Espírita, seara divina
que é, nos oferece vasto campo
de atendimento e trabalho.
Contudo, não podemos esquecer
que o produto final deve ser o
nosso aperfeiçoamento moral.
Página 7.

Doutrina Espírita

Abril, mês de aniversário do Livro
dos Espíritos. Com base nesses
princípios e nas ferramentas com
as quais o Livro dos Espíritos
nos municia, temos as balizas
necessárias para interpretarmos
o mundo que hoje nos cerca e
para orientar o exercício do nosso
livre arbítrio. Página 7.

Para mantermos a conexão com
nossos jovens e educá-los, é
imprescindível criar oportunidades de
convivência e demonstrar interesse
sincero em como o adolescente se
sente e do que gosta. Página 6.

Matéria Doutrinária

Deus nos convida para sermos coconstrutores de nossos valores
éticos morais. Esta jornada de
iluminação, como toda obra
Divina, demanda boa vontade,
esforço e dedicação. Página 8.
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Autoconhecimento
Caros leitores,
Comprometidos que estamos com os ensinamentos do Cristo, cuja
essência reside no “amor a Deus e ao próximo como a si mesmo”, iniciamos
esta edição com a matéria de capa cujo tema é o autoconhecimento.
A prática do amor passa pelo conhecimento de si mesmo, como está posto
na questão 919 de “O Livro dos Espíritos”, onde Kardec questiona a eficácia
para se melhorar e os Espíritos respondem: “Um sábio da antiguidade vos
disse: Conhece-te a ti mesmo”.
Nestes dias em que o mundo terreno passa por enormes transformações,
onde o homem recebe apelos externos de toda ordem, devemos ter
o cuidado de estabelecer um mínimo de tempo para passar em revista
nossa consciência.
Conhecer-se é tarefa bastante complexa, pois somos sempre muito
condescendentes conosco e perdemos a oportunidade de observar
o nosso verdadeiro eu. Afinal, quem somos, de onde viemos e para onde
vamos? Essas são questões essenciais para a conquista da felicidade.
Outros relevantes temas foram abordados nessa edição, cabendo ressaltar
a questão do jovem na família, o estudo do Espiritismo como alavanca
ético moral e a casa espírita como oficina de trabalho.
Desejosos de que tenham uma leitura agradável e enriquecedora,
nos permitimos ainda convidar a todos para participar das atividades
da nossa Casa, considerando que elas são inteiramente conduzidas
por voluntários e aproveitar a oportunidade para invitá-los para
se associarem ao IEE, com a finalidade de gerar avanços nos objetivos
traçados pela solidariedade fraterna.
Finalizando, Joanna de Angelis nos alerta que a Divindade deposita
confiança em favor de uma renovação, um mundo melhor e uma sociedade
mais feliz. Vamos fazer a nossa parte!
Helga Klug

Dentre os livros psicografados por Chico Xavier, encontra-se uma coleção
ditada pelo espírito Emmanuel que traz os ensinamentos do Evangelho à luz
do espiritismo, através de mensagens curtas que nos auxiliam a alcançar um
entendimento mais amplo a respeito da vida e da responsabilidade que nos
cabe perante a mesma.
Por meio das páginas iluminadas pelo esclarecimento que Emmanuel oferece
ao leitor, pode-se apreender e compreender as leis morais da vida e a nossa
contribuição como espíritos imortais na construção do bem maior enquanto
construímos a própria felicidade mediante as oportunidades que a vida nos
oferece quando ainda jornadeamos na matéria.
As lições preciosas expostas nos livros: Fonte Viva; Caminho, Verdade
e Vida; Pão Nosso; Vinha de Luz; Ceifa de Luz e Palavras de Vida
Eterna, são um rosário de verdades que nos abrem a mente e o coração
para que possamos alçar vôos mais altos ao mesmo tempo que trabalhamos
em prol do nosso crescimento espiritual, visando a felicidade plena que está
reservada a cada um de nós se bem cumprirmos com os nossos compromissos
enquanto encarnados. Aproveitemos a bendita ensancha que Emmanuel
nos oferece através das suas páginas iluminadas, para seguirmos rumo
ao crescimento constante de nossas almas.

NOTÍCIAS DO IEE
NOTA DE FALECIMENTO: Em dezembro último, desencarnou o Sr. Paulo Bastos
Meira, um querido companheiro e trabalhador muito antigo desta casa, autor do
livro “O Aprendiz da Lei do Amor”, cujos direitos autorais foram doados ao IEE para
suas obras sociais. Em Janeiro outro valoroso companheiro para o IEE, trabalhador
incansável e instrutor dos cursos doutrinários por muitos anos, veio a falecer, o Sr.
Alberto Barth. Grandes perdas!!!
SEMINÁRIOS: QUALIDADE NA PRÁTICA MEDIÚNICA - O seminário acontecerá
em 19 de Abril e será ministrado pelo Dr. Carlos Campetti. Maiores informações e
inscrições serão fornecidas na recepção do IEE, no site e redes sociais. TERAPIA
ATRAVÉS DA ARTE - Seminário que será realizado em 17 de Maio. Informações e
inscrições na recepção do IEE, no site e redes sociais.
CURSO PARA CUIDADORES - Nova turma iniciará em 13 de Abril com inscrições
dos interessados na recepção e no site do IEE.

EXPEDIENTE
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

APOIO

NOVO CURSO DE INGLÊS - Curso de Inglês Básico para crianças nas segundas
feiras às 17h30. Turmas para as faixas etárias de 06 a 10 anos e de 11 a 15 anos.
Inscrições na recepção e no site do IEE.
VOLUNTÁRIOS - Para você que gosta de ensinar e doar seu conhecimento, o
IEE oferece a oportunidade para dar aulas de Inglês e Espanhol. Inscrições para o
voluntariado na secretaria e no site do IEE.

CONHECENDO CHICO XAVIER
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Luba Wojcik

Francisco Cândido Xavier
e assim puderam reunir todos os filhos
novamente. A segunda mãezinha de
Chico era muito carinhosa e atenciosa,
era o anjo enviado por Jesus.

Mais conhecido como Chico Xavier,
nasceu no dia 2 de abril de 1910 na
cidade de Pedro Leopoldo, MG. Era um
dos nove filhos de um operário e uma
lavadeira, ambos analfabetos.
Aos cinco anos de idade, Chico teve
sua primeira experiência dolorosa
quando sua mãezinha desencarnou e
seu pai se viu obrigado a distribuir seis
dos filhos entre amigos e padrinhos.
Chico foi entregue à sua madrinha, uma
senhora desequilibrada e obsidiada, que
o maltratava bastante.
Conta ele que sofreu muito durante
este período, apanhando três vezes
por dia. Como sua mediunidade já
estava aflorada desde os quatro anos
de idade, ele não teve dificuldade em
ver e conversar com a sua mãezinha
desencarnada, que o acompanhava

Chico começou a trabalhar aos oito
anos de idade, numa fábrica de tecidos
e cursou apenas o primário. Mais
tarde, exerceu a função de datilógrafo
no Ministério da Agricultura.

de perto, preocupada com o seu bemestar, dando conselhos e consolo ao seu
coração atribulado. Pedia a Chico que
tivesse paciência, pois Jesus enviaria
um anjo para cuidar de toda família.
Passaram-se dois anos e seu pai
conheceu Cidália, com quem se casou

Foi católico até 1927, quando com
a obsessão de uma de suas irmãs,
a família teve que recorrer a um casal
espírita que auxiliou na cura da mesma,
através do culto do Evangelho no Lar.
Foi então que Chico, junto com outras
pessoas, fundou o Centro Espírita Luiz
Gonzaga em Pedro Leopoldo.
Em 1959, Chico transferiu-se para
Uberaba, onde fundou o Grupo Espírita
da Prece e a Comunhão Espírita Cristã.

Ao longo de seus 75 anos de mandato
mediúnico, dos quais 60 anos inspirado
e orientado pelo seu guia espiritual
Emmanuel, Chico psicografou 412
obras e todo o dinheiro arrecadado
com a venda dos livros foi doado
à instituições de caridade. Chico dizia:
“...os livros pertencem aos Espíritos,
não a mim. Sou apenas um instrumento
que eles usam”.
Chico desencarnou em 30 de junho
de 2002, deixando um legado
extraordinário cujas obras trazem
esclarecimentos
preciosos
para
a iluminação das consciências
da humanidade terrena.
Após sua desencarnação, Joanna
de Ângelis revelou através de Divaldo
Franco que Chico foi recebido no mundo
espiritual por Jesus.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Equipe de Evangelização Infantil do IEE

Oba! Esse ano a Evangelização está em
festa! São 10 anos do nosso trabalho!
E o que mais está em festa? Nossa
vontade de doar.

Vamos doar?

Hoje vamos falar sobre doar.
Quem doa, é mais feliz.

gesto, intenção, oração. Até as mais
grandiosas obras. Qualquer ato de doar
amor já contribui para o trabalho do
Mestre Jesus.

recursos próprios. Paciência, doação de
tranquilidade interior. Tolerância, doação
de entendimento. Sacrifício, doação
de si mesmo.

Já bem dizia Chico Xavier no livro "Alma
e coração”:

Toda dádiva colocada em circulação volta
infalivelmente ao doador, suplementada
de valores sempre maiores.

gotinha

“As maiores transformações de nossa
vida surgem quase sempre das doações
que fizermos.

Doar seu tempo, seu amor, sua atenção,
um carinho.

Dar, na essência, significa abrir
caminhos, fundamentar oportunidades,
multiplicar relações.

Quem doa, recebe em dobro.
Quem doa, contribui
no oceano de Jesus.

sua

Doar coisas materiais e deixar a energia
fluir. Fazer outras famílias e outros lares
mais felizes com o novo item usado.
Como resumir o trabalho de Evangelização de crianças e jovens
durante estes 10 anos? Muita doação.
Evangelizadores doam preparo, horas
de estudo, carinho, presença e firmeza
com amorosidade. Crianças doam um

ouvido de atenção, um olhar curioso,
um coração a sentir o quentinho que é
Jesus em suas vidas, um abraço querido,
mãozinhas que já vão se preparando
para grandes realizações. Pais doam
tempo longe de seus filhos, manhãs
sem dormir, doam energia, parceria e
fé em nosso trabalho. Muita doação e
gratidão. Fazendo Jesus sorrir!
Na seara do Mestre, há espaço para
todos. Desde o mais pequenino

Todos podemos oferecer consolação,
entusiasmo, gentileza, encorajamento.
Às vezes, basta um sorriso para varrer
a solidão. Uma frase de solidariedade
é capaz de estabelecer vida nova no
espírito em que o sofrimento crestou a
esperança.
A rigor, todas as virtudes têm a sua raiz
no ato de dar. Beneficência, doação de

Em qualquer soma de prosperidade
e paz, realização e plenitude, o serviço
ao próximo é a parcela mais importante,
a única, aliás, suscetível de sustentar
as outras atividades que compõem
a estrutura do êxito.
“Dá e dar-se-te-á” ― ensinou-nos
o Cristo de Deus.
Unicamente pela benção de dar é que a
vida de cada um de nós se transformará
numa benção”.
Doar. Do ar, do universo, chegando
até as mentes, os corações, as mãos.
Vamos doar amor?

Jornal IEE

MATÉRIA DE CAPA
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Susana Wojcik

Autoconhecimento
4.“Disposição para aceitar-se
e vencer-se”: Energia, energia,
energia! Vamos buscá-la na
leitura edificante, nas conversas
construtivas, na música que
inspira, na meditação, no hábito da
oração, no contemplar da natureza,
na alegria incondicional de um
cachorro, no sorriso de um bebê... E
em tantas outras fontes! Nunca nos
comparando aos outros, e sim nos
inspirando em modelos e guias de
conduta. Sempre nos comparando
hoje com nosso eu de ontem.

Assim que aceitei o convite
para escrever esse texto, fiquei
pensando: mas o que seria
autoconhecimento para mim?
Autoconhecimento é compreender
que
somos
seres
imortais
e imperfeitos, em constante
crescimento, independente de
nossa crença religiosa. É saber dos
nossos potenciais e nossos limites,
valorizando o que já conquistamos,
sem nos deixar ferir quando as
situações não estão de acordo com
o que queremos.
É,
portanto,
contribuir
para
uma
sociedade
mais
rica
emocionalmente. É plantar na
sociedade a semente do equilíbrio,
paz e harmonia. Pois não damos
daquilo que não temos!
Fiz uma seleção de alguns de meus
professores favoritos sobre o tema.
Que prazer dividir com vocês!
Iniciando pelo maior psicólogo que
já esteve entre nós: Jesus. Sim, o
nosso Mestre! Ele nos deixou no
Evangelho vários convites para
praticarmos o autoconhecimento:
“Amarás o teu próximo, como a ti
mesmo” (Mt 22: 34 - 40). Como
amar o próximo se ainda não nos
amamos? Não nos gostamos?
Deixamos o ego dominar aquela
parte de nossa pessoa que é guiada
pela vaidade, orgulho, desejo e
sensações terrenas? Precisamos ir
além do ego, até o nosso eu maior,
a fim de entender o verdadeiro
amar-a-si-mesmo para podermos
amar igualmente o nosso próximo.
De que amor verdadeiro estamos
falando? Aquele amor que, quanto
mais se divide, mais se tem! Quanto
mais se dá, mais se recebe! Aquele
amor cuja fonte é inesgotável, que
não inveja, não se enciúma, e não
espera nada em troca.
“Aquele dentre vós que estiver sem
pecado, atire a primeira pedra” (Jo
8: 3 - 11), “Como é que vedes um
argueiro no olho do vosso irmão,
quando não vedes uma trave no
vosso olho?” (Mt 7: 3 – 5). Mas
que belos e nobres convites de

Jesus para olharmos para dentro
e refletirmos, antes de tomarmos
ações! Pensar, sentir, processar
antes de julgar e apontar o dedo
ao outro. Será que somos isentos
daquela falha que vemos com tanta
facilidade no outro? O exercício
do autoconhecimento nos leva
a sermos menos hipócritas e mais
justos perante a lei de Deus.

professora favorita, Joanna de
Ângelis, que através da psicografia
de Divaldo Franco, divide conosco
uma série psicológica de livros
que iluminam nossas consciências
sobre autoconhecimento. Em seu
livro Autodescobrimento, Joanna
esclarece cinco passos de forma
prática e objetiva para embarcarmos
na busca pelo autoconhecimento:

“Pedi e se vos dará; buscai
e achareis; batei à porta e se vos
abrirá; porquanto, quem pede
recebe e quem procura acha
e, àquele que bata à porta, abrirse-á” (Mt 7: 7- 11). Com essa
passagem, Jesus nos ensinou sobre
a importância da Lei do Trabalho
e, consequentemente, a Lei do
Progresso. O autoconhecimento
é um trabalho árduo que demanda
muitos esforços, porém sabendo
que
somos
recompensados
pela
providência
Divina,
o fardo fica menos pesado. Se
repartirmos a grande missão do
autoconhecimento em pequenas
tarefas, o trabalho fica mais leve,
e chegamos ao topo de degrau
a degrau. A natureza não dá saltos,
e nem damos nós. Um passo de
cada vez para a nossa evolução.

1.“Insatisfação pelo que se é, ou
se possui, ou como se encontra”:
Primeiro precisamos ter consciência
de que algo em nós não está legal,
passando de ignorantes (que ignora)
para cientes. E isso deve gerar um
incômodo, que nos impulsione
a querer mudar.

Há tantos outros convites para
o autoconhecimento no Evangelho
de Jesus! Fica o meu convite
para vocês acessarem esta obra
e descobrirem mais pérolas.
Seguindo para a minha próxima

2.“Desejo sincero de mudança”:
Mesmo insatisfeito, há quem se
contenta em deixar o conteúdo
incômodo enterrado debaixo do
tapete. Sempre fui assim, para que
mudar agora? O desejo de mudança
deve vir de dentro para fora,
e ser genuíno, evitando recorrência
no mau hábito.
3.“Persistência
no
tentame”:
O trabalho de autoconhecimento
é como dirigir um carro manual:
na primeira vez, exige um esforço
que muita vez se parece forçado, e
queremos desistir logo no primeiro
erro. Aos poucos, com a prática,
vamos introduzindo esta nova
conduta em nossa rotina e quando
menos percebemos, ela já está
fluindo automaticamente.

5.“Capacidade
para
crescer
emocionalmente”: Humildade para
aceitar os erros, curiosidade para
testar o novo e resignação sem
indiferença.
Ai meu Deus, parece difícil! Na
realidade não é. Em resumo,
basta termos vontade. A vontade
é uma virtude potentíssima que
se fortalece ainda mais por Deus
e pela Espiritualidade Maior
conforme a colocamos em prática.
E nosso querido professor Kardec?
Em O Livro dos Espíritos, ele
questiona os Espíritos Superiores
sobre o meio mais prático e eficaz
para evoluirmos. E a resposta de
Santo Agostinho é fantástica: “Um
sábio da antiguidade vo-lo disse:
Conhece-te a ti mesmo.” Kardec,
curioso intelectual, ainda insiste:
“Conhecemos toda a sabedoria
desta máxima, porém a dificuldade
está precisamente em cada um
conhecer-se a si mesmo. Qual
o meio de conseguirmos?” Santo
Agostinho então, com sabedoria
e humildade, responde:
“Fazei o que eu fazia, quando vivi
na Terra: ao fim do dia, interrogava
a minha consciência, passava
revista ao que fizera e perguntava
a mim mesmo se não faltara a algum
dever, se ninguém tivera motivo para
de mim se queixar. Foi assim que
cheguei a me conhecer e a ver o que
em mim precisava de reforma.”
É chegado 2020, novo ano, nova
década... Vamos pensar com carinho
na reforma para um novo EU?
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Clayton Harada

Capítulo XXIV: Não por a candeia debaixo do alqueire

Há cerca de dois mil anos Jesus
Cristo, do alto de um monte na Galileia
nos presenteou com o ensinamento:
“Ninguém acende uma candeia para
pô-la debaixo do alqueire; põe-na,
ao contrário, sobre o candeeiro, a fim
de que ilumine a todos os que estão
na casa”, que posteriormente nos
foi esclarecido pelos Espíritos sob
o comando do Espírito da Verdade
e codificado por Allan Kardec no
Evangelho Segundo o Espiritismo: "não
há nada secreto que não venha a ser
conhecido”, a luz da verdade deve ser
revelada a todos. Isso nos mostra a
imensa sabedoria no modo com que o
Mestre nos apresentou o Evangelho, em
forma de parábolas, como sementes
de novas revelações a serem brotadas
em seu devido tempo, respeitando
a evolução moral dos indivíduos e
da humanidade. Sendo ainda hoje
incompreensível para os corações
endurecidos e presos no egoísmo, nas
ilusões transitórias de vaidade por poder
e na busca por prazeres materiais, mas
de grande proveito nos terrenos férteis
dos corações das almas amadurecidas,
brandas e humildes de boa vontade
que desejam ver a Luz.
Até o momento, de acordo com a

evolução da Terra, nosso planetaescola, nos foi permitido receber três
grandes revelações, colocadas no alto
do candeeiro da Humanidade: Moisés
fundou as bases das leis divinas através
da missão da Justiça, o Evangelho
nos mostrou a primazia do Amor e o
Espiritismo, o Consolador prometido
codificado por Kardec, nos trouxe a
Verdade. E no centro destas grandes
revelações encontramos Jesus Cristo,
expressão do Amor de Deus que pôde
se manifestar graças aos caminhos
abertos pela Justiça revelada por
Moisés e pelos esclarecimentos dos
seus ensinamentos através da Verdade
trazida pelo Espiritismo.
Como todo ensinamento moral
do Cristo se faz necessário primeiro
brotar e florescer nos corações dos

homens, para que possa frutificar nos
povos. Podemos refletir sobre o que
o Mestre quis nos ensinar quando
falou sobre colocar a candeia no alto.
Se pensarmos na candeia como um
instrumento que se utiliza dos recursos
do óleo ou do gás para prover a luz,
podemos relacionar que Deus em
sua infinita bondade nos oferece os
recursos da vida para que possamos
acender nossas luzes.

Somos os responsáveis pelo uso que
fazemos da vida e dos “dons”, como
por exemplo, a inteligência, aptidões,
profissão, mediunidade, entre muitos
outros que nos são concedidos.
Se limitarmos seu uso apenas para
atender aos nossos desejos egoísticos
de orgulho, vaidade e conforto material,
perdemos a oportunidade de buscar a
construção do Amor Universal Infinito
que busca o bem de todos: o Reino
de Deus em nossos corações. Assim,
cabe-nos em todos os momentos
refletir sobre o que estamos colocando
no alto de nossos candeeiros.
Deus nos dá o livre-arbítrio para
seguirmos os caminhos que desejarmos
e nos concede sempre oportunidades
de recomeços e renovações através de
novas encarnações que nos possibilitam

reparar erros do passado, por meio
do véu temporário do esquecimento
em cada nova experiência no campo
material da vida. Cabe a nós fazermos
esta jornada em busca da construção de
um novo Ser que abraça novas etapas
de crescimento moral e espiritual.
Assim, usemos o “óleo” de nossa
“candeia” da boa-vontade para fazer
brilhar o Amor de Deus, por meio
de pequenas renúncias e sacrifícios
dos interesses egoísticos em prol
do bem de todos no nosso dia
a dia. Vigiemos nossos pensamentos
e sentimentos que são a direção de
nossas ações, busquemos a bondade,
a compreensão das dificuldades
dos irmãos próximos; afastemosnos de fazer críticas e maledicência;
acostumemos-nos a trazer a palavra
amiga de incentivo, bom ânimo
e consolo; olhemos as qualidades e não
os defeitos de nossos semelhantes.
E desta forma vamos realizando gradual,
mas constante a nossa reforma íntima,
permitindo que as sementes de amor
e sabedoria semeadas pelo Mestre
brotem, floreçam e frutifiquem em nós.
Façamos o que Jesus nos conclamou:
“Brilhe vossa Luz!”.

JUVENTUDE EM AÇÃO
Claudio M. Marins

No dia 07/03/2020 ocorrerá a aula
inaugural da Juventude do IEE. Este será
um núcleo de trabalho que proporcionará
ao jovem de 17 a 24 anos: adquirir
conhecimento sobre a vida espiritual e
a Doutrina Espírita; encontrar respostas
para os desafios da vida jovem; fazer
novos amigos; participar de trabalho
voluntário, além de criar um ambiente
sadio onde sintam-se ativos e integrados
nos diferentes contextos de sua vida. A
Juventude representa fase importante
para o desenvolvimento do Espírito.
“A mocidade tem capital importância,
porque é a primeira orientação para
o destino; nela, o esquecimento do
passado é completo; este não existe
mais, e todas as suas potências
estão voltadas para o futuro. Eis
porque os moralistas e os educadores
concentraram sua experiência e seus

Juventude em ação
e convida o jovem
a assumir-se como
tarefeiro no bem e a
colaborar na construção
do mundo novo, como
fiel colaborador do Cristo
nas transformações da
sociedade.

esforços nesse prefácio da vida humana
[...]” (Léon Denis, O Grande Enigma, 9º
ed., p. 200).
Mediante os desafios da atualidade,
a mensagem de Jesus à luz do
Espiritismo representa roteiro seguro

Para isso a equipe
organizadora
da
Juventude
do
IEE
está
desenvolvendo
programas e atividades
que
encontrem
ressonância e sentido
nas áreas de interesse do jovem.
Desejamos oferecer ao jovem
a “oportunidade de perceber-se como
homem integral, crítico, consciente,
participativo, herdeiro de si mesmo,
cidadão do Universo, agente de

transformação de seu meio, rumo
a toda perfeição de que é suscetível”
(Currículo
para
as
escolas
de evangelização espírita infanto-juvenil.
Rio de Janeiro: FEB, 2007).
Afeto,
criatividade,
movimento,
idealismo, arte, trabalho, comunicação,
tecnologia,
interação
e
desejo
de transformação são alguns dos
muitos elementos que permeiam
o mundo jovem e que, associados ao
conhecimento espírita e à vivência dos
ensinamentos cristãos, contribuem para
a formação do homem de bem.
Convidamos os que sonham, em sua
juventude, com a construção de um
mundo melhor; os que se prontificam
a minimizar a dor e o sofrimento de si
mesmo e do próximo, a participarem
deste novo trabalho que se inicia!
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Soraia de Oliveira Gatto

Jovens na Família

valores. É natural a busca pela própria
identidade e não se definir pela visão
dos pais/adultos, buscando mais a
convivência com os amigos do que com
a própria família.

Quando trocamos experiências sobre
jovens na família, muitos partilham
anseios e receios similares e revelam
dificuldades em educar os adolescentes.
Já outros preferem atuar com mais rigor,
ditando as regras de forma unilateral e
alguns outros expressam confiar e dar
bastante autonomia aos jovens, como se
fossem mais amigos do que autoridade
na família.
Quem está certo? Quem está errado?
Como educar adolescentes e apoiálos em sua evolução espiritual, numa
sociedade onde a mídia, muitas vezes,
estimula a busca pelo prazer desmedido
e a aversão ao trabalho, promove
a sexualização precoce tornando erótico
o que ainda não o é, exibe situações que
corroboram o consumo exagerado do
álcool e até mesmo o uso recreacional
de certas drogas?
Para poder educar é necessário criar
vínculo, conexão e empatia.

É importante que o adulto tenha
consciência sobre as mudanças
que ocorrem nessa etapa de vida:
a puberdade (alterações físicas) e a
adolescência (alterações psicológicas),
apesar de estarem intimamente ligadas,
nem sempre acontecem juntas. Ocorrem
grandes alterações hormonais e perda
de confiança na imagem corporal. A
juventude é uma época de questionar

Para mantermos a conexão com nossos
jovens e educá-los, é imprescindível
criar oportunidades de convivência e
demonstrar interesse sincero em como
o adolescente se sente, do que gosta,
para depois poder associar seu universo
com o que o adulto quer comunicar. A
comunicação deve ser breve, assertiva e
o mais natural e amigável possível, pois
iniciar uma conversa com um sermão
unilateral talvez não surta resultados
duradouros. Por outro lado, devemse alicerçar as relações no respeito
mútuo, limites e regras familiares claras e
coerentes, comuns a todos.
Não
temos
a
pretensão
de
estabelecermos regras infalíveis em
como educarmos os jovens, pois cada
um é um espírito reencarnado com

diferentes histórias de vida e experiências.
Porém, podemos deixar aqui algumas
proposições e esperamos que possam
ser úteis, lembrando que o amor fraterno
opera verdadeiras superações em
nossas relações.
Buscar educar pelo exemplo, presença e
interesse na vida do jovem, procurar saber
com quem anda, impor limites: jovem
que não tem limite perde o referencial,
estabelecer responsabilidades, negociar
regras e tarefas no lar com clareza
das ações e conseqüências, acesso
à tecnologia monitorado, criar para o
mundo e não para si, não colocar o jovem
numa redoma, não ser amigo dos filhos:
os pais devem ser a figura de autoridade
amorosa, ter em mente que: a educação
acadêmica é dada na escola; educação
ética e moral deve ser dada pelos pais/
responsáveis e expressar sentimentos
de amor e respeito às diferenças.
Luz, harmonia e paz a todos!!

crônica espírita
Fernando de Oliveira Porto

As potências da alma VIII - Revelação pela Dor
Com este artigo encerra-se um ciclo de
estudos deste periódico sobre o tema
As Potências da Alma, inspirados no
pensamento filosófico de Léon Denis
contido na obra O Problema do Ser, do
Destino e da Dor.
É importante considerarmos que
a dor é lei da vida e afeta todos os
seres indistintamente. Ora, se a dor
respeita os ditames da justiça pela sua
universalidade, à primeira vista, esse
fato apontaria uma contradição com a
lei do amor, o fundamento da criação
divina. Isto seria verdade se dor fosse
sinônimo de mal. Sabemos que Deus
não é o criador do mal e tudo que
faz visa o bem. Então quais são os
benefícios e ensinamentos que a dor
pode nos oferecer?
Léon Denis nos esclarece que a dor
é uma lei de equilíbrio e educação.
Lembremos que um dos lemas da
sociedade contemporânea é a busca
do prazer e a fuga da dor. Se ao homem

fosse possível gozar dos recursos
naturais e dispor de suas energias
indefinida e ilimitadamente, ele assim
o faria, ignorando a sua verdadeira
essência espiritual. Logo, a dor age
como instrumento de contenção
dos excessos, educando-nos na
administração de nossos impulsos e
desejos.
Além disso, o significado de felicidade

e de desgraça, de dor e de alegria varia
conforme a sensibilidade e o grau de
evolução de cada indivíduo. A nossa
tendência, de modo geral, é considerar
as dificuldades e sofrimentos como
uma verdadeira desgraça. Somos
incapazes, em muitas ocasiões, de
perceber a ação da amorosidade divina
nesse processo, descrito de maneira
contundente nestas palavras: Filho
meu, não rejeites a correção do Senhor,
nem te enojes da sua repreensão;
porque o Senhor repreende aquele a
quem ama, assim como o pai ao filho a
quem quer bem (Provérbios 3: 11-12).
Mas há ainda um aspecto a ser
analisado, muito bem destacado por
Léon Denis. Não somente a dor tem um
papel de regulação e harmonia da vida
dos seres, como também é o juiz que
pesa os caracteres, as consciências e
dá a medida da verdadeira grandeza
do homem. Experimentar dor é uma
condição natural e, muitas vezes,

inevitável, mas aprender com ela
e testemunhar a nossa fé é dever moral
de cada um de nós.
O autor ressalta, ainda, que a dor
é também um processo infalível
para reconhecer o valor das teorias
filosóficas e das doutrinas religiosas.
É no momento da dor que podemos
aferir o poder moralizador da religião,
se inspira a esperança e a solidariedade
na calamidade. Fica claro, portanto
a profundidade do Espiritismo e sua
capacidade de esclarecer e despertar
consciências nos momentos mais
difíceis da existência.
Que possamos buscar nestas páginas
imortais inspiradas pelos bons Espíritos,
o bálsamo consolador, para que os
frutos pacificadores se manifestem na
ação caridosa no mundo. Somente
assim, superaremos a dor em sua
função coercitiva e reparadora
e abraçaremos o amor como recurso
essencial para a evolução do Espírito.

MATERIA ESPECIAL

programação

Fernando Boarati

Casa espírita: oficina de trabalho

Bezerra de Menezes, através das
mãos de Divaldo Pereira, prefaciando
o livro “As Dimensões Espirituais do
Centro Espírita”, de Suely Caldas
Schubert, ensina-nos que a Casa
Espírita, além de Templo de paz
estimulando-nos à conexão com
o Superior por meio da oração,
é Hospital, Escola, Lar e Oficina.
Associação de encarnados com
o indispensável auxílio dos espíritos
amigos, configura-se em importante
núcleo de intercâmbio do mundo
material com o espiritual. Daí
a importância do enlevo de propósitos
e de fidelidade ao Cristianismo redivivo.
Acolhe enfermos da alma e do
corpo, dando a oportunidade de
nos beneficiarmos e aplicarmos a
terapêutica espírita através do apoio
espiritual, do atendimento fraterno, da
fluidoterapia, da desobsessão e das
manifestações artísticas.
Local de ensinamento e aprendizagem
coloca a candeia sobre o alqueire,
jogando luz sobre o Consolador
prometido, desvendando e desmistificando, a quem se disponha,
a Verdade libertadora.

Lar que deve acolher a todos, assistidos
e trabalhadores, com indulgência,
perdão, paciência com fraternidade que
é o vínculo inato da família universal.
Oficina de trabalho edificante, nos
proporciona, artesãos de nossas
próprias almas, o labor a favor do
próximo onde e para quem doamos
aquilo que temos de melhor.
O Centro Espírita, seara divina que é, nos
oferece vasto campo de atendimento e
trabalho. Contudo, não nos esqueçamos
que o produto final deve ser o nosso
aperfeiçoamento
moral,
com
a
superação das nossas dificuldades e
o exercício das nossas virtudes. Todo
o resto é o meio, o caminho para que
atinjamos esse objetivo.

Bem -Aventurados os que têm puro o coração

De pouco nos adiantará sermos
trabalhadores a professar a religião sem que experimentemos
a espiritualidade maior.

Bem-Aventurados os Brandos e Pacíficos

16 Mar

Bem-Aventurados os Misericordiosos

23 Mar

Não julgar

30 Mar

Vida e Obra de Chico Xavier

06 Abr

Como Jesus elucidava e convertia

O labor a favor do próximo, sem
que isso nos regenere tornando-nos
herdeiros da Terra, pode sim ser ato
de bondade, contudo, para que esses
atos estejam associados à verdadeira
caridade – aquela que salva - devem
ser à maneira da semente que cai em
terra fértil e, crescendo, dá frutos.

13 Abr

A Filosofia do Ser

20 Abr

Amar ao próximo como a si mesmo

27 Abr

Vida e Missão de Eurípedes Barsanulfo

04 Mar
11 Mar
18 Mar
25 Mar
01 Abr
08 Abr
15 Abr
22 Abr

Simplicidade e Pureza do Coração
Afabilidade e Doçura
Perdoai para que Deus vos perdoe
Renovando Atitudes
A Missão de Chico Xavier
Quem era Jesus
Espiritismo e Espiritualismo
O Mandamento Maior

29 Abr

Eurípedes Barsanulfo, o Apóstolo da Esperança

Ensina-nos, ainda, o Médico dos
Pobres, na obra acima, que o Centro
Espírita “não se trata somente de uma
construção física”, “mas, sobretudo, de
uma edificação espiritual”
Jesus, por sua vez, já havia nos
ensinado que o reino de Deus está
dentro de nós.
Assim, tão ou mais importante
que frequentarmos, trabalharmos
e estudarmos na Casa Espírita é levála conosco no coração, pensamentos
e ações, para nosso lar, para nosso
trabalho, para rua, enfim, para todos
que cruzarem nossos caminhos.

Foi nesse momento que surgiu
um interessante fenômeno, o das
mesas girantes, que atraia pessoas
da sociedade e que, após alguma
relutância, tornou-se objeto de
atenção de um acadêmico, que
posteriormente veio ser conhecido
por Allan Kardec.
O que no início era uma simples
curiosidade
tornou-se
motivo
de assombro para Kardec, que

Dessa
obra
temos,
por
um
lado, a expressão do que se
convencionou chamar de pilares do
espiritismo, incluindo a existência
de Deus, a imortalidade da alma,
a comunicabilidade dos espíritos,
a pluralidade de existências e a
pluralidade de mundos. Por outro
lado, e com igual importância, dessa
obra extraímos diversos princípios
fundamentais, como a fé raciocinada,

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

12 Mar

A verdadeira Pureza não está
somente nos atos
Paciência Resignação

19 Mar

O Perdão

26 Mar

Tolerância

02 Abr

Chico Xavier - 2/abril/1910

09 Abr

A Mensagem de Jesus

16 Abr

A Imortalidade da Alma

23 Abr

A lei do Amor

30 Abr

Eurípedes Barsanulfo, o Apóstolo da Esperança

07 Mar
14 Mar
21 Mar
28 Mar
04 Abr
18 Abr
25 Abr

Deixai que venham a mim as criancinhas
A Paciência
O Perdão e o Amor
A indulgência
O Principal legado de Chico Xavier
O Livros dos Espíritos
Amor, essência Divina

05 Mar

Sábado - 10 h

ATENDIMENTO FRATERNO

Abril, aniversário da Obra: O Livro dos Espíritos

Daí a primeira obra da Codificação,
O Livro dos Espíritos, organizado na
forma de perguntas e respostas, que
guarda, não só pela forma como pelo
conteúdo, extrema atualidade.

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

09 Mar

Leonardo Mazzillo

viu
naqueles
fenômenos
algo
extremamente
precioso,
um
conhecimento novo, vindo do mundo
espiritual com o auxílio de médiuns.
Esse
conhecimento
continha
informações preciosas e merecia ser
encarado de maneira científica.

PALESTRAS E PASSES
DATA

02 Mar

DOUTRINA ESPÍRITA

Paris. Meados do Século XIX.
A segunda revolução industrial
estava começando com todos os
avanços tecnológicos relacionados
ao domínio da eletricidade, ao
aperfeiçoamento da máquina a vapor
e ao desenvolvimento da química.
Nesse contexto, a compreensão
do metafísico, ligada até então a
preceitos medievais, exigia uma
nova leitura condizente com a nova
sociedade que estava florescendo.
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que representa verdadeiro marco na
forma como nós, seres humanos,
devemos nos relacionar com o
metafísico e com os dogmas religiosos.
Segundo esse princípio, nós somos
dotados de inteligência e a fé não nos
deve ser imposta, mas compreendida.
Que os espíritos desencarnados são
espíritos tanto quanto nós somos,
pelo que o conteúdo transmitido por
eles deverá sempre passar pelo crivo
da razão, orientado pelos princípios
que fundamentam nossa doutrina
e, especialmente, pela Lei do Amor, que
nos ensina a pura expressão da empatia.
Com
base
nesses
princípios
e nas ferramentas com as quais
o Livro dos Espíritos nos municia,
temos as balizas necessárias para
interpretarmos o mundo que hoje nos
cerca e para orientar o exercício do
nosso livre arbítrio.

DIA

HORA

OBJETIVO / TEMA

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

11:30

Sáb

9:30

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

5a.feira

Sáb.

15 e 20:00 Educação Mediúnica I e II

15:00
18:40

20:00
20:00

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

10:00

Educ. Espírita para Infância

18:30

ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira

16:00

Inglês Básico - Terceira Idade

17:30

Inglês Básico - 11 a 15 anos

18:45

Inglês (Bás. I .II.Interm.- Avanç.)

3a.feira

19:30

3 , 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

a

ÁREA Filantrópica

3a. e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê
Curso para Gestantes
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Josie Almeida

O Estudo do Espiritismo como alavanca Ético Moral
Todos os campos produtivos da
vida requerem conhecimento, que é
construído através do estudo formal
ou informal. Ao observarmos o milagre
Divino da transformação de uma
pequena semente em uma árvore
que produz muitos frutos, vemos
que Deus concede ao agricultor a
oportunidade da co-criação, mas para
isso, é necessário estudo, a busca
pelo conhecimento através de muito
esforço e dedicação: compreender
as estações do ano, escolher o
clima mais adequado para o tipo da
plantação, preparar o solo, selecionar
as sementes, aplicar as técnicas de
plantio e saber o melhor momento para
a colheita.
Da mesma forma, Deus nos convida
para sermos co-construtores de
nossos valores éticos morais. Esta
jornada de iluminação, como toda obra
Divina, demanda boa vontade, esforço
e dedicação. Mas Deus em sua infinita
bondade permitiu que Jesus Cristo
viesse para nos ensinar o melhor
caminho através do Evangelho do
Amor. E para que esses ensinamentos
pudessem
ser
completamente

da doutrina, dividido em quatro
partes contendo 1019 perguntas
formuladas pelo codificador, aborda
os ensinamentos espíritas: as Causas
Primárias, o Mundo dos Espíritos,
as Leis Morais e as Esperanças e
Consolações.
O Livro dos Médiuns, publicado em
1861, trata sobre os fenômenos
da comunicação entre espíritos,
encarnados e desencarnados.

esclarecidos, o Mestre nos envia o
Consolador Prometido, a constelação
de Espíritos Iluminados sob o comando
do Espírito da Verdade, que revela a
Verdade em todo o Mundo. E com o
trabalho de codificação do professor
Allan Kardec constrói as bases do
Espiritismo.
Kardec em sua obra intitulada
Codificação Espírita, formada por cinco
livros básicos, escritos no século XIX
na França, traz os conceitos religiosos,
filosóficos e científicos do Espiritismo.
O Livro dos Espíritos, publicado em
1857, representa o marco inicial

O Evangelho Segundo o Espiritismo,
publicado em abril de 1864, é uma
obra de grande valor moral. Esclarece
os ensinamentos trazidos por Jesus
nos Evangelhos, do ponto de vista
da Doutrina Espírita, o que possibilita
revelar os verdadeiros significados
com a inclusão da realidade da vida
espiritual e múltiplas reencarnações
dos indivíduos.
O Céu e o Inferno, lançado em 1865,
explica a Justiça Divina a luz da
Doutrina Espírita. Composto de duas
partes: na primeira realiza um exame
crítico sobre muitas crenças católicas e
suas incoerências com o conhecimento
atual. Na segunda, apresenta dezenas
de diálogos de espíritos que narram

suas impressões do além-túmulo.
A Gênese, obra publicada em 6 de
janeiro de 1868, é um livro que aborda
vários temas de interesse universal,
tratados de forma lógica, racional e
reveladora. Está dividida em três partes:
na primeira parte analisa a origem do
planeta Terra, fugindo as interpretações
mágicas sobre a criação do mundo.
Na segunda parte aborda os milagres,
explicando a natureza dos fluidos e os
exemplos contidos no Evangelho. Na
terceira parte enfoca as predições do
Evangelho, os sinais dos tempos e a
nova geração que marcará um novo
tempo no mundo com a prática da
Justiça, da Paz e da Fraternidade.
Tomando o conteúdo das obras
básicas do Espiritismo vemos que
seu estudo possibilita uma grande
compreensão das Leis Morais, que
colocadas em prática através da
Caridade, nos leva a Fé Raciocinada,
base fundamental para a construção
sólida de valores éticos morais. Assim,
levantemos a bandeira trazida pelo
Espírito da Verdade: “Espíritas, amaivos, eis o primeiro mandamento; e
instruí-vos, eis o segundo!”.

MENSAGENS DE AMIGOS
Mensagens recebidas durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual
Da mesma forma que se enche de
ódio para odiar ao próximo, é preciso
encher-se de amor para amar ao
próximo. Se o ódio corrói, o amor
reconstrói; Se ódio perturba, o amor
equilibra; Se ódio faz mal, o amor faz
bem; Para curar-se a si, é preciso amar.
Para regenerar-se, é preciso amar.
Para viver bem e afastar as doenças, é
preciso amor. E se amam de verdade,
não há tristeza que deprima, não há

dor que não se dissipe, não há estado
ruim ou depressivo, pois o amor não
permite a entrada de angústias, de
ansiedade ou desespero.
O amor tudo espera, tudo acalma e
a todos compreende. Estão todos,
encarnados e desencarnados que na
Terra habitam e a circundam, muito
longe ainda deste amor, mas o simples
fato de reconhecer a sua existência
e buscá-lo, já é largo passo para a

elevação individual e coletiva.
Busquem
o
amor
em
seus
pensamentos e em suas atitudes. Não
ajam sem ponderar, não falem sem
pensar. Lembrem-se do amor que tudo
cura e atuem para este fim, para si
e para os que lhes rodeiam.
********
Sejas o amor que exiges dos outros.
Sejas o ombro que esperas dos seus.

Sejas o toque suave que desejas receber.
Sejas a delicadeza no uso das palavras.
Tenhas a compaixão que queres para
ti. Tenhas a humildade que esperas
dos outros.
Assumas as atitudes e lideres
os pensamentos que almejas ver
no mundo.
Tudo deve ter um começo. Por que
não começar agora?`

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

