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Conhecimento e ação
a importância da coerência

LEIA TAMBÉM

A Doutrina em Destaque

Aproxima-se uma nova etapa evolutiva. Faz-se necessário que busquemos reagir ante os
impositivos do pensamento coletivo, dominado por dores e revoltas, para que possamos
assinalar uma posição mais firme quanto às nossas próprias atitudes.

O amor ao próximo constitui
o princípio da caridade. A posse
dessa virtude representa uma das
maiores vitórias no aprendizado
e aplicação no bem. Página 3

Infância e Juventude

Leia na página 4

Educar um filho de fato não é uma
tarefa fácil. Geralmente, os pais são
referências aos filhos. Devemos
ser objetivos para trazer as futuras
gerações algo muito além da
educação intelectual, a educação
moral. Pagina 3.

Crônica Espírita

O conhecimento em ação,
ou seja, o Exemplo, a maior forma
de generosidade na transmissão
do conhecimento, podendo
despertar consciências e transformar vidas. Página 6.

Atualidades
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A expressão “Há muitas moradas na
casa do Pai” pode parecer só uma
frase mas... será que não é uma
lembrança de nossas outras vidas
fazendo com que os homens da
ciência não se cansem de buscar a
vida em outros mundos?. Página 7.

Matéria Doutrinária

Psicologia e Espiritismo

O homem, ser inteligente,
dotado de vontade e capaz na
projeção do futuro, sabe avaliar
as consequências de seus atos,
resultando a inação em angústias
e depressão. Página 5.

Assunto em Família

As nos s a s a ç õ e s s ã o o s
exemplos que vamos deixando
pelo caminho. Quando não estão
alinhadas com nossas palavras,
temos um grande problema
pela frente. Página 6.

Espaço Aberto

Pensando em colaborar um
pouquinho com a recepção
desses pequeninos que estão
chegando, um grupo de
voluntárias de várias áreas
criaram em 2008, o Curso para
Gestantes do IEE. Página 5.

Bem aventurados os que sofrem
perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos céus.
Página 8.

Programação

Monte sua agenda com a Programação de Cursos e Palestras
do IEE que acontecem toda
a semana, inclusive aos sábados.
Página 7
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Dica para 2015: Compartilhar
conhecimento

Vida Feliz

Autores: Divaldo Pereira Franco ( Médium )
Ditado por Joanna de Ângelis

Apresenta inúmeras mensagens que nos estimulam
a viver bem. Abrange todos os tipos de dificuldades do
relacionamento humano, leva as pessoas a certificaremse de que realmente é possível ser feliz, superando
quaisquer empecilhos.

Queridos leitores,
Nossa primeira edição de 2015. Nosso compromisso de lançar uma luz,
mesmo que pequena, sobre alguns aspectos da doutrina para levá-los
a uma reflexão.
Nesse número pedimos aos nossos colaboradores que nos trouxessem
textos que falassem de ação, conhecimento e coerência.
Através das colunas de nosso periódico todos discorreram de forma muito
clara sobre a responsabilidade que se adquire a medida que se obtém
mais conhecimento. Responsabilidade de transmitir esse conhecimento
e transformá-lo em ação. A inércia já não é mais uma opção.

Janeiro - Filmes para as férias:Todos os filmes e DVDs com 20% de desconto.
Fevereiro - Volta às aulas: Livros dos cursos e obras da Codificação
com 30% de desconto.

Compartilhar conhecimento mas fazê-lo com coerência em todos
os aspectos. Na família, núcleo primeiro de formação do ser humano,
na escola e no convívio social.

NOTÍCIAS IEE

Transmitir informação mas acima de tudo exemplificar através de atitudes
e posturas. Ser amoroso e caridoso, afinal a caridade é o amor em ação.
E como diz Nelson Firmino em seu texto, “a caridade se faz de muitas
maneiras, podeis fazê-la em pensamento, palavras e ações.”

A RETOMADA DE NOSSAS ATIVIDADES
Estamos de volta depois de 20 dias de recesso. Palestras seguidas de passes
e os trabalhos de atendimento estão todos acontecendo dentro dos dias e horários
costumeiros.

A doutrina espírita nos auxilia nesse processo não nos deixando esquecer de
nossa evolução moral. De nada adianta termos e compartilharmos conhecimento
sem o compromisso moral de procurarmos ser sempre melhores.

Já estão abertas as inscrições para todos os cursos. Os interessados nos cursos
da área doutrinária devem preencher a ficha disponível em nossa recepção. As
matrículas não são automáticas, todos precisam refazê-la.

Progredir sempre, adquirir conhecimento, ampliar horizontes, acrescentar
a toda essa informação que nos chega cada vez mais rápido, uma boa dose
de princípios morais e amor. Repartir de forma generosa com todos, não
perdendo nunca de vista que estamos todos no mesmo barco. O nosso
ponto de chegada é a evolução. Evolução para todos. Nada mais justo que
sigamos juntos, nos ajudando nessa caminhada.
Uma ótima leitura.
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Promoções da Livraria IEE:

Este ano teremos o curso de expositores para os que já concluíram os outros
módulos da área doutrinária. Será ministrado às segundas feiras e terá duração
de um ano. As aulas começarão na semana de 23 a 27 de fevereiro, exceto a
evangelização infantil que retornará no sábado anterior, dia 21 de fevereiro trazendo
para este ano uma mudança. A faixa etária agora vai de 0 a 12 anos. Matrículas
abertas também em nossa recepção.
Para os cursos da área educacional, os interessados deverão deixar
suas informações em nossa recepção e posteriormente serão informados dos dias
e horários. O retorno às aulas está programado para a primeira semana do mês
de março. Em março recomeça também o curso para gestantes. A primeira turma
começa no dia 04 de março.
AS COMEMORAÇÕES DE DEZEMBRO
A nossa confraternização e encerramento do ano letivo aconteceu no dia
03 de dezembro com a palestra da Heloisa Pires e em seguida uma confraternização
entre alunos e frequentadores. Casa cheia, o que nos deixa muito felizes.
A campanha das sacolinhas este ano atendeu a 504 crianças e jovens. As festas de
entrega aconteceram no dia 07 de dezembro do Curso de Gestantes aqui no IEE; e no
dia 20 de dezembro, da Creche Lar Criança Feliz e do Centro de Juventude em sua sede.

APOIO

Anuncie
seu negócio
ou produto
conosco

Patrocinando esse jornal, você
também estará contribuindo
para a divulgação da doutrina
espírita. Temos uma tiragem de
1.500 exemplares que atingem
um público de aproximadamente
5.000 leitores

Contatos em nossa
recepção ou através
do email:
regina.fagnoli@terra.com.br
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Nelson Firmino

Caridade: amor em ação

Normalmente o Mestre Jesus apresentava seus ensinos sob a sombra de
alguma arvore. Os participantes, ávidos
pelas notícias, da Boa Nova, ouviam
maravilhados. Os ensinos traziam
mensagens de esperança e consolação.
Os Escribas e Fariseus se surpreendiam com as ilustrações que Jesus
apresentava. Nas Sinagogas estudavam,
de forma metódica e sistemática os
ensinos representados pelos 5 primeiros
livros do Velho Testamento.
Eram estudos organizados sobre a Lei
Mosaica, que aconteciam de forma
simultânea em todas as Sinagogas da
Palestina. Os estudos realizados nos dias
da semana, eram revisados e concluídos
no primeiro Sábado. Os Escribas eram
os seguidores que cuidavam dos
esclarecimentos sobre os ensinos. Os
Fariseus fiscalizavam os povos para
manter obediência às Leis Mosaicas.
Qualquer desrespeito religioso era
motivo para severas punições.
Em uma oportunidade, estando Jesus a
ensinar, levantou-se um doutor da lei e
perguntou: Mestre que terei de fazer para
alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe

Mas, um Samaritano que viajava
pelo mesmo caminho, parou, cuidou
dos ferimentos e se propôs a leválo até a uma hospedaria, assumindo
todas as despesas.

Jesus: O que está escrito na lei? Diz o
jovem “Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda tua Alma
e de toda tua mente e a teu próximo
como a ti mesmo.
O doutor da lei ficou confuso e querendo
justificar-se, perguntou a Jesus: E quem
é o meu próximo? Jesus conhecedor
profundo da alma humana, narrou a
parábola do Bom Samaritano. O viajante
que fora assaltado, estava ferido, sem
recursos, e precisava de ajuda.
Ele ia para Jericó, tendo partido de
Jerusalém. Na mesma estrada passou
por ele um Sacerdote, viu e continuou.
A seguir, um Levita passando por ali,
viu o homem caído e também passou.

Disto isto, Jesus perguntou ao doutor
da lei. Quem dos três agiu como
próximo do ferido? O jovem respondeu
prontamente: Foi o Samaritano. Disselhe Jesus: Faça o mesmo e viverás no
Reino dos Céus.
Jesus utilizou a imagem do Samaritano
por serem eles desqualificados em
relação aos estudos da Lei Mosaica.
Com o ensino sobre a Caridade, Jesus
enaltece as boas ações.
O apóstolo Paulo após percorrer
inúmeras cidades e criado os primeiros
núcleos para divulgar o Cristianismo,
afirmou:“Mesmo que eu falasse todas
as línguas dos homens e não tiver
caridade, eu nada sou.”
O amor ao próximo constitui o princípio
da caridade. A posse dessa virtude
representa uma das maiores vitórias no
aprendizado e aplicação no bem.

Após a crucificação do Mestre Jesus,
os discípulos ficaram preocupados em
dar sequência ao que haviam aprendido.
Eram necessárias atitudes para
manter vivos os exemplos do Mestre.
Organizaram a “Casa do Caminho
e naquele local realizavam as atividades
socorristas aos desalentados e sofredores.Os exemplos e ensinos de Jesus
eram vividos com amor.
A caridade era a expressão Divina. Mais
de 2000 anos são passados e nós
estamos evoluindo no sentido de aplicar
o aprendizado.
Temos agora novas oportunidades,
podemos exercer o livre arbítrio
e escolher opções corretas. A caridade
é amor em ação.
“Aquela recomendação de Jesus que
amássemos a Deus e ao próximo
como a nós mesmos opera sempre,
quando seguida, verdadeiros milagres
de felicidade” André Luiz
A caridade se faz de muitas maneiras,
podeis fazê-las em pensamento,
palavras e ações.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Larissa Messano pela equipe de Educação Espírita da Infância e Juventude do IEE

A importância da coerência no convívio com as crianças

Em nossa existência terrena, tivemos
grandes exemplos importantes que
inspiram a humanidade, personalidades
que impulsionaram a nossa evolução
ora intelectual, ora moral.

Segunda Dora Incontri, em seu livro A
educação segundo o espiritismo, “no
decorrer de nossas diversas existências,
certamente teremos tido contato com
pessoas – pais, mães, tutores, mestres
– que foram educadores devotados e
amorosos’’, e que provavelmente se
tornaram exemplos em nossas vidas.
Educar um filho de fato não é uma
tarefa fácil. Geralmente, os pais
são referências aos filhos. Vivemos
com gerações de espíritos versáteis
e dinâmicos. As gerações Y e Z
desenvolveram-se em uma época de
grandes marcos tecnológicos e em
plena prosperidade econômica. Usam
os smartphones como uma tecnologia
para diversas atividades muito além
de apenas de fazer e receber ligações.

em contos, ainda que dos melhores
livros. Não que estejamos tirando
o mérito destes, ou de qualquer outro
canal de informação, como o teatro,
cinema, internet. Estas são ferramentas,
e ótimos recursos de ensino, mas se
não forem adequadamente trabalhadas,
vivenciadas e exemplificadas, podem
não alcançar o seu principal objetivo,
que é o verdadeiro despertar do espírito.
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Deve ser objetivo trazer para essa e para
as futuras gerações algo muito além da
educação intelectual, a educação moral.
Segundo Dora, “muitos esperam uma
receita pronta ou um manual infalível
que baste aplicar mecanicamente para
se obter um produto satisfatório” (p.
168). Sabemos que o desenvolvimento
moral é um fator determinante para a

evolução do espírito e está diretamente
ligado com o pensamento e ação; ou
seja, “é o despertar de uma consciência
apoiada numa compreensão da vida
e fundamentada na vontade livre do
espírito” (p. 169). Em outras palavras, o
ato moral é um ato de liberdade.
A educação moral não se realiza
sozinha, ou por ilustrações narradas

Sem o exemplo, qualquer lição sobre
moral, virtude e valor não fará sentido
aos olhos de uma criança. Compete
aos pais, mestres e responsáveis
coerência para que o ato de ensinar
esteja embasado no exemplo. Nossas
atitudes devem refletir os valores que
queremos ensinar. Não se educa
usando a força ou a autoridade, mas
o diálogo, a liberdade e a coerência.
Assim, sabemos que a evolução pode
ser lenta e gradativa, mas nos esforcemos
para desenvolver o bem, sempre confiantes em Jesus, nosso guia e modelo.

Jornal IEE
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MATÉRIA DE CAPA
Luiz Carlos C. M. de Barros

Conhecimento e ação a importância da coerência
Sabemos, pelo estudo da Doutrina
Espírita, que não há predestinação em
nossas vidas. Fomos criados simples
e ignorantes, e através de sucessivas
experiências,
vamos
sentindo
a
necessidade de substituir a inteligência
instintual, característica de nossos
primórdios como seres humanos. E
impulsionados pelas necessidades,
buscamos adquirir o necessário
conhecimento, em sentido amplo,
técnico intelectual, afetivo, emocional,
moral, filosófico, científico, religioso. E
seguindo o desenvolvimento intelectual
do ser rude que somos, através de
ações correspondentes, procuramos
dominar o planeta com tecnologias
cada dia mais avançadas, capacitandonos para o domínio científico da matéria,
buscando uma parte da nossa evolução.
“Encontrando eco no imo de cada
homem, a evolução é a única certeza
absoluta em meio às variáveis da
vida universal. Tanto do ponto de
vista biológico-material, quanto do
psicológico-espiritual, a evolução é lei
soberana estabelecida por Deus para
toda a criação, em qualquer dimensão
em que ela se encontra.” (Jaime Monteiro
de Barros)
O que temos visto nestes últimos
séculos, é que a ciência e a tecnologia,
como efeito de ações resultantes da
evolução do conhecimento científica
e intelectual do homem, e coerentes
entre si, têm a ele proporcionado um
crescimento tal, que lhe dá a sensação
de que isto poderá levá-lo aos píncaros
da evolução.
Será?
Se o homem busca o conhecimento
e age coerentemente na sua evolução
científica e intelectual, o mesmo não
o faz quanto ao seu desenvolvimento
moral. Não o encontramos buscando
participar de uma sociedade mais justa
com todos, compreensiva, “igualitária
no
sentido
das
oportunidades
necessárias a cada um para seu pessoal
aprimoramento e moralização, libertária
no íntimo das consciências e geradora
de paz, conquanto transcendente
da matéria bruta.”

através de ações com ele coerentes,
permanecendo centrado no seu
egoísmo, assemelha-se a uma figueira,
da qual, em nos aproximando, não nos
mostra além do que algumas folhas, e
em muitas vezes, nem estas.
Nos diz Caibar Shutel: “O que
precisamos da árvore, são seus frutos”
... “o que precisamos da religião, são as
boas obras” ... “A religião de Cristo não
é a religião das folhas, mas sim, a dos
frutos.”
Estamos nos aproximando de uma nova
etapa evolutiva.
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O conforto físico-mental obtido, atrelado
a ações coerentes na vida prática, vem
produzindo mudanças significativas no
seu comportamento social, fragilizandose emocionalmente, mas as ações que
se vêm continuam, ainda em muito,
motivadas pelo instinto.
O ser humano sente a necessidade
da busca do conhecimento adequado
para evoluir moralmente, e atrás dele,
começa a se movimentar. E ao somar
esses novos conhecimentos, que
vai adquirindo pelas experiências e
convivências por que passa ao longo
de sucessivas situações, tanto no
plano espiritual como no material, o ser
humano modifica sua visão, ampliando
sua consciência, que evolui, podendo
lhe proporcionar uma certa capacidade
de entendimento e de compreensão.

de conhecimento adquirido. Tudo gira em
torno de si mesmo. Dentro dos limites
do que já lhe é conhecido, as situações
que se lhe apresentam, não constituem
dificuldade de solução, mas suas
resoluções em nada contribuem para que,
aqueles que com ele convivem, alcancem
também o conhecimento que domina.
Não há coerência entre o conhecimento
adquirido e a ação praticada.
Isto nos lembra dos ensinamentos de
Jesus, em sua magnífica Parábola da
Figueira Seca: “a figueira que secou é
o símbolo dos que apenas aparentam
propensão para o bem, mas que, em
realidade, nada de bom produzem.”
(Kardec – ESE – cap.XIX-9)

Mas o conhecimento e o comportamento,
resultantes dessas situações por ele
enfrentadas, determinam-lhe caminhos
próprios e, muitas vezes, distintos, não
reconhecendo que, ao instruir-se, deve
desenvolver um senso crítico, buscando
a verdade pelos questionamentos de
si mesmo, de seus semelhantes e do
mundo em geral, através de ações
correspondentes.

A figueira assemelha-se aos homens
que receberam oportunidade várias
de se transformarem para melhor,
conseguem discernir entre o falso
e o verdadeiro, são portadores
de
razoável
conhecimento,
no
entanto não agem de forma coerente
com o que sabem, de acordo com
o conhecimento que possuem,
julgam-se os donos da verdade,
aprofundando-se no orgulho e no
egocentrismo, por não apresentarem
moralidade consistente e adequada.

Torna-se dominado pelo egocentrismo,
não agindo de forma coerente com o nível

O ser humano, por mais conhecimento
que possa possuir, se não reparti-lo,

Faz-se necessário que busquemos reagir
ante os impositivos do pensamento
coletivo, dominado por dores e revoltas,
para que possamos assinalar uma
posição mais firme quanto às nossas
próprias atitudes.
A vida necessita tomar uma nova
dimensão. O ser humano precisa iniciar
a etapa definitiva de sua evolução
moral. As capacidades divinas latentes
em nosso espírito vão aos poucos
se desabrochando, permitindo que
tenhamos, cada vez mais, luz própria, e
possamos enxergar cada vez mais.
“O espírito é centelha divina e traz, qual
semente eterna, no estado potencial,
a universalidade dos dons divinos,
dons esses que vão se desabrochando
paulatina e progressivamente no decorrer
da existência, graças às oportunidades
que a própria vida concede. Como a
semente é capaz de produzir a árvore de
onde proveio, assim, no espírito, estão
latentes todos os poderes e todas as
características do Ser Supremo que lhe
deu origem. Sendo criaturas de Deus,
caminhamos para Ele no percurso
indefinido da Vida eterna.” (Luiz Monteiro
de Barros)
Atentemos para as palavras do
Evangelho, busquemos não somente
o conhecimento dos ensinamentos de
Jesus, mas principalmente, e através de
ações consistentes e coerentes, a prática
do amor e da caridade, adquirindo não
só para nós, a sabedoria, mas para o
mundo e nossos semelhantes, uma
nova lei social, que transmudará de vez
a face de nosso planeta.
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Helga Klug Doin Vieira

A falta de ação: Empecilhos e Desculpas
A falta de ação, na maioria das vezes,
resulta da falta de preparo do indivíduo
para exercício da humanidade.
A grande beleza do projeto do Criador
reside no desenvolvimento intelectual
e moral do homem, conquista pessoal
e intransferível, que se concretiza no
curso de diferentes encarnações,
ressalvado para cada qual, os êxitos
e avanços conquistados, na longa
jornada rumo à angelitude.
O Idealizador Divino atribuiu, a todos
os seres humanos, qualidades latentes
a serem aprimoradas, baseados em
princípios, que exigem disciplina, o
conhecimento e reforma íntima, para
realização das conquistas desejadas.
O homem, ser dotado de inteligência e
sentimentos, tem o dever de promover
de seu desenvolvimento intelectual
e moral, bem como a do próximo,
por meio de ações, resultando sua
efetivação em acréscimos para seu
próprio desenvolvimento moral e para
os demais seres humanos.
O aprimoramento intelectual e moral
serão alcançados especialmente ao
longo dos períodos encarnatórios,
ainda que se realizem também
nos períodos de desencarne, num

e relatos de empecilhos ou justificativas,
o dever da ação.
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movimento contínuo e sucessivo, rumo
ao êxito existencial.
Dentro dessa perspectiva, a ninguém
é dado o direito da inação. Cada
qual deverá perquirir os valores
indispensáveis para seu crescimento
e desenvolvimento, como parte do
arquétipo Divino.
Entretanto, inúmeras vezes o homem se
distancia da finalidade maior da vida, e
usa de justificativas para se eximir das
responsabilidades assumidas, tanto
nas relações familiares, quanto nas
relações com o próximo, necessárias e
desejáveis para o seu aprimoramento.
É sabido que a verdadeira vida é a vida
espiritual. Enquanto encarnado, o Ser tem
excelente oportunidade de evolução, em
razão das circunstâncias e diversidades
da vida terrena, não cabendo a ele o
direito de protelar, através de desculpas

Caberá a cada qual “dar a cada dia
o seu cuidado” como ensinou o
Mestre dos Mestres, sem esmorecer
e sem tréguas, reconhecendo que os
compromissos assumidos e cumpridos
resultarão em conquista gloriosa e que
a inação levará à estagnação.
Ensina Agostinho a necessidade
da prática da avaliação diuturna do agir,
para verificar se houve aproveitamento
adequado do tempo na oportunidade
da vida, na realização do crescimento
pessoal, bem como adoção de medidas
de retificação em face de inações.
Inúmeros são os momentos em que
o homem esmorece, mas é preciso
reagir. Lembrar que a inação e as
justificativas baseadas em empecilhos
são resultantes de sintonias mentais
inadequadas ao avanço intelecto- moral.
Assim, mesmo quando o homem esteja
avançado em anos ou na desdita dos
impedimentos físicos é possível agir
de alguma forma, no cenário da vida.
O homem, ser inteligente, dotado de
vontade e capaz na projeção do futuro,
sabe avaliar as consequências de seus
atos, em razão das responsabilidades

desenvolvidas através dos tempos,
resultando a inação em angústias
e depressão, especialmente quando
permeada
por
comportamentos
ególatras e descomprometidos consigo
mesmo e com o próximo.
Pela inteligência sabe que precisa
aproveitar o tempo, para promover sua
evolução intelectual e moral. Nesse
sentido, Joanna de Angelis1 aponta
o trabalho como solução. O trabalho
é meio de progresso, modo de rejeição
à paralisia moral e espiritual, ao lado do
estudo, libertador da ignorância. Trabalho
e estudo são as asas que auxiliam
e facilitam a evolução do Ser, ao lado
de práticas de benevolência e fraternidade.
Assim, cabe ao homem promover
permanente vigilância e luta íntima para
não se deixar envolver pela ociosidade,
usando desculpas para falta de
ação, considerando o projeto no qual
está inserido e as finalidades que
conclamam ao progresso incessante.
Concluindo, com vistas ao futuro,
o ser deve se afastar da inação
e agir incessantemente na realização
do sucesso da jornada encarnatória,
rumo à felicidade.
1 Vida Feliz. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. 18ª
ed., pg. 12 e 13, LEAL. Salvador, BA: 2014

ESPAÇO ABERTO
Esterlita Moreira

Curso para Gestantes do IEE – acolhendo vidas

Certamente todos concordamos com
Vinicius (Pedro Camargo) que a criança
é objeto de cuidados e desvelos antes
mesmo de possuir noção de sua
existência. A criança também mereceu
toda a atenção de Jesus. Quando Ele
falou: “deixai vir a mim os pequeninos” –
adverte-nos quanto à época propícia ao
lançamento das bases educativas.
A recomendação Dele não se limitava
“às medidas providenciais do pão e
da vestimenta”, pois Ele sabia que
“não basta alimentar minúsculas
bocas famintas (...), é imprescindível
o abrigo moral que assegure ao
espírito renascente o clima de trabalho
necessário à sua sublimação”, afirma o
espírito de Emmanuel (Fonte Viva 157).
Como vemos, o cuidar das crianças
é tema importante sempre!

as gestantes que procuram pelo curso
vêm de bairros mais simples e quase
todas estão fora do mercado de trabalho
e ainda sem o companheiro para prover
proteção e recursos.

Pensando em colaborar um pouquinho
com a recepção desses pequeninos,
um grupo de voluntárias das áreas de
psicologia, serviço social, fisioterapia,
nutrição e pedagogia criaram em 2008,
o Curso para Gestantes do IEE.

semanais aborda temas relacionados
a gravidez, e tem como objetivo maior,
promover um espaço acolhedor para as
futuras mamães, possibilitando que elas
voltem sua atenção para o processo da
gestação e da relação mamãe-bebê.

O curso composto por seis aulas

Nesses sete anos de existência do curso,

No início do curso, elas se mostram muito
inseguras em exercer a maternidade,
talvez por serem muito jovens e também
porque nem sempre podem contar com
a presença do pai do bebê. Ao longo
das seis semanas vão acontecendo
pequenas mudanças de atitude frente
ao desafio de ser mãe.
Acreditamos que o espaço de
acolhimento e o respeito às suas histórias
de vida tem contribuído para que elas
iniciem um processo interno de reunir
forças e coragem para receber o bebê
que Deus entregou aos seus cuidados.
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Maria Inez Batista Araújo

Bons exemplos acima de tudo...
Muito mais que palavras, a ação
diz quase tudo sobre uma pessoa.
Ao observarmos as atitudes de
alguém, instantaneamente formamos
uma opinião. Classificamos as
pessoas pelo modo como agem
e não pelo discurso que proferem
e, ao observarmos várias vezes o
mesmo comportamento, acabamos
por confirmar ou não nossa análise. E
assim vamos formando opiniões sobre
tudo e todos a nossa volta.

seguem tudo aquilo que fazemos e
muitas vezes não aquilo que falamos.
O fazer diferente do que se fala gera
muitas vezes na criança pequena
dúvidas, incertezas e inseguranças.
E ela vai agir conforme o nosso
exemplo, o que aumenta as nossas
responsabilidades com a sua condução
moral, pois não devemos nos esquecer
que a criança é um espírito antigo que
retorna com um conjunto de tarefas a
serem executadas, defeitos a serem
corrigidos e qualidades já conquistadas
para serem reforçadas.

Todos temos princípios e valores
que regem nossas vidas e manter
a coerência entre o que pensamos
e como agimos é uma de nossas
tarefas mais importantes.
Em família, a coisa complica
um pouco. Há pessoas que adotam
comportamentos diferentes em
ambientes diferentes, deixando sempre
para o ambiente familiar o pior lado.
Aprendemos com a doutrina espírita
que muitas vezes no lar está a nossa

Imagem Google

maior prova, onde devemos aprender,
corrigir, auxiliar e principalmente amar.
Quando a família abriga filhos, a
coerência entre as palavras e as ações
deve ser ainda maior, pois os filhos

Apenas palavras não educam nem
transformam ninguém. Palavras sempre
devem ser seguidas de atitudes,
exemplos. Melhor ainda quando os
exemplos vêm antes das palavras.
As nossas ações são os exemplos
que vamos deixando pelo caminho.
Quando não estão alinhadas com
nossas palavras, temos um grande
problema pela frente. As crianças

aprendem o tempo todo com
os pais. Prestam atenção o tempo
todo, talvez não ao que lhes dizem
para fazer, mas certamente ao que de
fato os vêem fazer.
Os pais são o primeiro e mais importante
exemplo a seguir.
Os filhos são
verdadeiras esponjas que absorvem
tudo aquilo que é transmitido através
do comportamento, dos sentimentos
e atitudes de seus pais na vida diária.
A maneira como os pais expressam
e administram seus sentimentos tornase um modelo que será lembrado
pelos filhos durante toda a vida deles.
Os nossos princípios e valores morais,
quando corretamente assentados
em entendimento e amor, nos guiam
ao caminho da retidão moral.
Essa mesma retidão que devemos
apresentar em todos os instantes de
nossa vida, vigiando muito os exemplos
que oferecemos às crianças.

CRÔNICA ESPÍRITA
Guilherme Gertsenchtein

A generosidade ao compartilhar o conhecimento

A chave de nossa evolução está
no conhecimento. Mas não no
conhecimento puro e simples,
meramente técnico – e sim no
conhecimento de nós mesmos –
e na transformação daquilo que aos
poucos detectamos como sombras
dentro de nós. A história nos demonstra
que o descompasso entre a aquisição
do conhecimento técnico e de
sua conversão em conhecimento
moral tem trazido grandes prejuízos
para a humanidade.
Assim, a importância de todos que
dedicam a sua vida generosamente
propagando o conhecimento e o
colocando em ação como nossos pais,
avós, tutores, professores e mentores é
fundamental. Cada um tem e mantém
importância significativa em nossas
vidas, impactando em momentos e de
formas distintas o nosso caminhar, nos
transmitindo conhecimento prático do
viver e colaborando na formação de
cada um de nós.
Entra aqui talvez a parte da equação
que pode fazer a maior diferença no
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método pedagógico do educandário
terreno: o conhecimento em ação,
ou seja, o Exemplo – a maior forma
de generosidade na transmissão do
conhecimento. E, diante deste motor
que pode despertar consciências
e transformar vidas, temos de
demonstrar a nossa gratidão às almas
que dedicaram suas vidas não só ao
bem, mas também a praticar aquilo
que muitos só ousam mencionar.
E são muitos os que nos vem à mente

quando buscamos referências desta
natureza: a começar pelo próprio
Mestre, Jesus Cristo, seguido por
Santo Agostinho, com sua reflexão
interior na busca da reforma íntima,
Eurípedes Barsanulfo, com o educar
para crescer, Allan Kardec, com sua
disciplina e trabalho incansáveis
dedicados à causa da Terceira
Revelação, entre tantos. Mas, de todos
estes, o que toca mais este que lhes
escreve, é o Exemplo de Francisco de
Assis, o Mestre além de nosso Mestre
Jesus, que nos deixou um exemplo de
desprendimento e dedicação absoluta
ao próximo, e que talvez tenha
mostrado o maior Exemplo de autosuperação e reforma íntima que se tem
notícia, com sua Perfeita Alegria. O que
é a Perfeita Alegria, pergunta o leitor.
Vale a leitura:

“Viajando Francisco de Perugia
a Santa Maria dos Anjos na companhia
de Frei Leão, em tempo do inverno,
e o grandíssimo frio fortemente
o atormentasse, este último perguntou
a Francisco onde estaria a perfeita
alegria. Assim lhe respondeu:

‒ Quando chegarmos a Santa Maria
dos Anjos, inteiramente molhados pela
chuva e transidos de frio, cheios de
lama e aflitos de fome, e batermos à
porta do convento, e o porteiro chegar
irritado e não nos deixar entrar, e ainda
deixar-nos estar ao tempo, à neve
e à chuva, com frio e fome até à noite;
e se ainda, constrangidos pela fome
e pelo frio e pela noite batermos mais
e chamarmos e pedirmos pelo amor de
Deus com muitas lágrimas que nos abra
a porta e nos deixe entrar, e se ele mais
escandalizado nos impedir e blasfemar
(...) se nós suportarmos todas estas
coisas pacientemente e com alegria,
pensando nos sofrimentos de Cristo
(...) escreve que aí e nisso está a perfeita
alegria: acima de todas as graças e de
todos os dons, os quais Cristo concede
aos amigos, está o de vencer-se
a si mesmo, e voluntariamente pelo
amor suportar trabalhos, injúrias,
opróbrios e desprezos”.
Existe maior generosidade possível
do que compartilhar este Exemplo?
Agora, cabe a nós decidir o que fazer
com ele. Paz a todos!

MATÉRIA ESPECIAL

PROGRAMAÇÃO

Aldo Colasurdo

Construindo uma vida Cristã

O pranto costuma ser a primeira
manifestação de vida dos recémnascidos, ao aportar em nosso mundo de
expiação e provas. Sua fragilidade exige
cuidados e tratamento especial, fato
geralmente praticado por sua genitora.
Assim, através do pranto tende a atrair
para si, todos os cuidados e atenção
dos circunstantes; fato com tendências
a diminuir com o passar dos anos.
Em seguida, em sua fase juvenil, o ser
humano muitas vezes manifesta ideias
e comportamentos diferentes de seu
grupo familiar. Eis um fato que devemos
compreender e procurar ajuda-lo, o qual
é explicado pela Reencarnação ou Vidas
Sucessivas, a que estão sujeitos todos
os seres humanos.
Não raras vezes, encontramos adultos
que através de uma vida simples, porém
plena de amor ao próximo, seguem felizes
pelas estradas da vida. Através destes,
encontramos novos ânimos para encarar
nossa existência, aguardando que ela
em seu transcorrer seja portadora, de
no mínimo, lampejos de felicidade.
Segundo as crenças reencarnacionistas,

O ser humano, uma vez na maturidade,
tende a enxergar muitas vezes, a vida
de maneira mais amorosa e, geralmente
diversa da visão da juventude.
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como o Espiritismo, o fato se deve
também, pelo ser humano ser portador,
em cada nova existência, de influências
de anteriores encarnações. Devemos
evoluir buscando conhecimentos e
através dos princípios religiosos, como
propagados pela literatura Espírita.
Cada ser humano deve continuadamente
autoanalisar-se, corrigindo sempre atos e
atitudes que os afastam e os prejudicam,
na relação pacifica que devemos manter
com nossos semelhantes. Encarando
a vida de nossos contemporâneos com
respeito, e até caridosamente, estamos
na verdade beneficiando a nós mesmos.

Assim aos poucos começa a concluir
que deve buscar benefícios através
de uma existência mais calma e sem
grandes ambições e variações. Simplifica
sua maneira de viver e evita prejudicar
outros seres, vendo na mansuetude
e na cooperação mútua, o modo de vida
ideal e pacífico entre as criaturas.
Felicidade! Eis a palavra mágica que
identifica a meta a ser alcançada pela
maioria dos seres humanos. Através
do egoísmo e no destaque a qualquer
custo, erradamente buscam alcançá-la!
Porem, mais facilmente,
dela se
aproximam aqueles que percebem:
“A felicidade, se encontra na simplicidade
de uma vida cujo altruísmo afasta
o egoísmo e modera a ambição,
e em seu lugar planta a caridade e
expande as Leis do Amor Cristão entre
os habitantes da Terra!”

ATUALIDADES
Maria Regina Fagnoli

Há muitas moradas na casa do Pai

Expressão tão importante e tão
abrangente para nós espíritas, mas
que passa desapercebida para muitos
como sendo somente mais uma frase
no evangelho.
Nós sabemos que existem outros
planetas e outras dimensões onde
espíritos imortais habitam e evoluem.
Mundos com seres em diferentes graus
de evolução seguindo o mesmo caminho
rumo a perfeição.

Nesse planeta de expiações e provas
que habitamos agora, a comunidade
científica, não se cansa de tentar
descobrir como a vida humana começou
por aqui e que outros mundos podem
ser habitados nesse vasto universo.
Um dos últimos acontecimentos
que causou grande comoção foi o
lançamento da nave não tripulada
Rosetta em novembro de 2014 que
levou a reboque o módulo Philae que
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pousou
na superfície do cometa
Churyumov-Gerasimenko, a 510 milhões
de quilômetros da Terra, na região
do cinturão de asteroides entre
Marte e Júpiter..
Os principais objetivos da missão são
o estudo da composição elementar,
isotópica, mineral e molecular
do cometa, a caracterização das
propriedades físicas da sua superfície
e subsolo, a estrutura em larga escala,
o ambiente magnético e o plasma do

PALESTRAS E PASSES
DATA

12 Jan

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

02 Fev
09 Fev
16 Fev

A ideia de Deus
O espiritismo e a mensagem
de Jesus
A reencarnação como parte
da evolução
A família na atualidade
Importância da prece em nossas vidas
CARNAVAL

23 Fev

Ter e ser

14 Jan
21 Jan
28 Jan
11 Fev
18 Fev

Evangelho no lar
Evangelho no lar
Conceito espírita de Deus
O espiritismo e outras doutrinas
espiritualistas
O semeador
QUARTA DE CINZAS

25 Fev

Laços familiares

15 Jan
22 Jan
29 Jan

A essência do amor ao próximo
Conceito espírita de Deus
A prece segundo o Evangelho
segundo o Espiritismo

05 Fev

O espiritismo e a mensagem de Jesus

12 Fev
19 Fev

A reencaranção como processo
evolutivo
Família na atualidade

26 Fev

Corpo: papel, uso e responsabilidade

24 Jan
31 Jan

Evangelho no lar
Deus, inteligência suprema

14 Fev
21 Fev
28 Fev

CARNAVAL
Corpo: papel, uso e responsabilidade
Os disturbios do consumo exacerbado

19 Jan
26 Jan

04 Fev

07 Fev

QUARTAS-FEIRAS - 12 h

QUINTAS-FEIRAS - 20 h

SÁBADO - 10 h

Quem são os espíritos?

ATENDIMENTO FRATERNO
DATA

HORA

2a.feira

19:30

4a.feira

13:00

núcleo do cometa. Trocando em miúdos
para nós leigos eles tentam descobrir
entre outras coisas se os cometas
sãos responsáveis por transportar entre
os diversos planetas as moléculas que
dão origem a vida. É a perfeição divina
mais uma vez se apresentando. Já existe
essa confirmação e apesar dele agora
estar dormindo, porque é abastecido
por energia solar, a empolgação
na comunidade científica é geral.

5a.feira

19:30

Todos aguardam com ansiedade seu
retorno a atividade em 2015 quando
ficará novamente exposto a luz solar e
continuará enviando informações a terra.

2a.feira

O homem não se cansa de tentar provar
que não somos nem os primeiros e nem
os únicos neste imenso espaço sideral
e sonha com a possibilidade de no futuro
visitar esses outros mundos.
Fonte de pesquisa: Blog Mensageiro Sideral
do jornal Folha de São Paulo

OBJETIVO / TEMA

Visa esclarecer e orientar
a Luz da Doutrina Espírita,
qualquer pessoa que
procure a casa
CURSOS

ÁREA DOUTRINÁRIA

15h e 20h

4a.feira
5a.feira
Sáb.

15h e 20h

20h
20h
10:00

Iniciação ao Espiritismo
Educação Mediúnica I e II
Conhecendo e entendendo
o Evangelho I
Iniciação ao Espiritismo
Educação Espírita para
Infância e Juventude

ÁREA EDUCACIONAL

3a.feira
4a.feira
5a.feira
Sáb.

18:50

Inglês (Básico - Intermediário
Avançado e Conversação.)

19:30

Informática básica

14:30
18:30
19:30
14:30
14:30
19:30
10:00

Oficina de Leitura e Escrita
Informática básica
Espanhol
Oficina de Leitura e Escrita
Oficina de Leitura e Escrita
Introdução à Internet
Informática básica

ÁREA FILANTRÓPICA

3.e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

a

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê
Curso p/ Gestantes
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Sonia Maria Oliveira

“Bem aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça”
O perseguido não aparenta sofrimento,
porque conhece a Lei de Deus e a Ela
se submete com humildade e coragem
e reconhece que nenhum ideal nobre
se realiza sob orientação da Violência.
O grande exemplo é o próprio Cristo
que poderia ter assumido a condição
de Rei Todo Poderoso e dominar
nações, mas preferiu as palhas da
manjedoura, a descendência de um
carpinteiro, a fim de falar diretamente
ao coração humano através de seus
ensinamentos sobre o Amor e da
Vivência desse Amor.

“Bem aventurados os que sofrem
perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos céus”
e “Bem aventurados sois, quando
vos insultarem e vos perseguirem, e
disserem falsamente todo o mal contra
vós por causa de mim. Alegrai-vos
e exultai, porque é grande a vossa
recompensa nos céus, pois assim
perseguiram os profetas, que existiram
antes de vós.”
Essas duas bem aventuranças se
completam. O que entendemos por
justiça? Justiça é a faculdade de julgar
e consiste no respeito aos direitos de
cada um. Que direitos? São direitos
determinados pelas leis humanas e as
leis divinas ou naturais.
As leis humanas são transitórias e
variam com as necessidades da época
e do lugar. As naturais são imutáveis e
servem a todos os homens, em todos
os lugares e épocas.
A doutrina de Jesus veio trazer ao
nosso Planeta as bases em que as
Leis Humanas deveriam se apoiar.
Entretanto, em todas as épocas da
humanidade prevaleceu a mentira e
os interesses de grupos e poderosos.
Muitos missionários, foram perseguidos,
caluniados, apedrejados, queimados
por lutarem pela justiça, proclamada no
Evangelho de Jesus. Mas... à medida
que cresce a evolução moral dos
homens, a Lei Humana vai lentamente
se aproximando da Lei Divina.
Nem sempre os perseguidores de
homens justos e bons, são homens
maus, mal-intencionados. Muitas vezes
acreditam estar lutando por uma causa
justa e cumprindo seu dever. Temos
como exemplo Saulo (Paulo de Tarso)
que antes de sua conversão, foi um

grande perseguidor dos cristãos. Muitos
dos perseguidos por causa da justiça,
são espíritos que trouxeram grandes
lições pela forma que enfrentaram
essas situações, transformando-as
em aprendizado. Quando se sofre por
amor a um grande ideal, o sofrimento
perde o seu amargor, transformandose em “doce amargura”. É um “jugo
suave e o peso leve”, citado por Jesus.
Temos exemplos de grandes mártires
que deram suas vidas por acreditarem
e levarem ao povo que só o Amor
constrói, que devemos fazer ao outro
o que gostaríamos que nos fizessem
e que todos os homens são iguais.
Podemos citar: Sócrates, filósofo grego,
precursor de alguns dos ensinamentos
do Cristo; João Batista, último dos
profetas; Estevão, primeiro mártir do
cristianismo nascente, Gandhi, Martin
Luther King, os cristãos que eram

levados cantando, ao grande Circo de
Roma, para enfrentarem os leões.
Muitas vezes não nos fica muito claro
as palavras de Jesus, como: “Bem
aventurados ou felizes são aqueles
que são perseguidos e injuriados em
Seu nome”. O normal dos homens não
é querer ser feliz? Por que eu serei feliz
se for injuriado ou perseguido? Porque
aí eu estarei mostrando ao mundo
que eu entendi os ensinamentos de
Jesus; que devo lutar sempre pelo
Bem e pela Justiça. Mesmo não sendo
compreendidos, esses mártires citados
lutaram para levar esses ensinamentos
a seus irmãos, vivenciando esse
Amor e até morrendo em nome dessa
Justiça, com resignação, sem revolta.
O indiferente ao sofrimento alheio é
duro de coração; tem cérebro e não
pensa; tem alma e não ama e repele a
ideia de sofrimento.

APOIO

Renata Machado de
Almeida Delmanto
Psicóloga - CRP 06/36403
• Infância
• Adolescência
• Deficiência Intelectual
Rua Tabapuã, 821 cjto 81 - Itaim Bi - São Paulo - SP
Email: renatadelmanto@gmail.com
Tels.: 11 3168.1139 - 11 9.6398.5790

Receber a Recompensa no Céu,
é a glorificação do Espírito, por ter
cumprido a vontade de Deus e ter
desempenhado uma Missão ou tarefa
dignificante no plano terreno. Não é
uma concessão para viver num estado
de adoração, inércia e descanso.
Mas viver num plano de Trabalho,
esforçando-se mais e mais para atingir
a perfeição de seu Espírito. É poder
cooperar na obra do Criador, sendo
seus co-criadores.
Entendemos que a conquista é Individual
e para sermos “Perfeitos como o
Pai é Perfeito”, será só através do
AMOR (resumo de Caridade, Fé e de
Humildade) que entraremos na Casa do
Pai e teremos o Reino dos Céus em nós.
Diz o Espírito de Verdade, em o
Evangelho 2º o Espiritismo, cap. XX,
item 5, Deus confiará aos servidores
corajosos os postos mais difíceis,
na grande obra da regeneração pelo
Espiritismo e será cumprido: “Os 1ºs
serão os últimos e os últimos serão os
1ºs no Reino dos Céus.” Avante, irmãos!
Bibliografia: Evang. 2º Espiritismo - Curso
Aprendizes do Evang.- FEESP - Parábolas e
Ensino de Jesus- Caibar Schutel - Sabedoria das
Parábolas- Humberto Rodhen

