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Ano Novo

Matéria Doutrinária

Recomeçar é benção na Lei de Deus. De Janeiro a Janeiro renova-se o ano,
oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer
“Se quiseres, podes recomeçar” e ainda nesta vida. Página 4

Mais um ano se inicia e temos a oportunidade de nos inscrever nos cursos
que o IEE oferece ao longo do ano.
Vejam o conteúdo de cada um deles
e aproveitem a oportunidade para se
inscreverem.Página 8.

A Doutrina em Destaque

O leitor sabe que Espiritismo não
possui uma estrutura sacerdotal,
hierarquizada. Se é assim —
perguntará o amigo leitor —, quem
dirigirá o movimento espírita? Quem
o representará ante a sociedade civil,
perante o Estado e a Justiça? Quem
falará em nome dele e quem zelará
para que a Doutrina dos Espíritos
permaneça intocável, tal qual no-la
entregou o Codificador?. Página 3.

Evangelho para crianças

Estamos criando um novo espaço
dedicado as crianças. Elas poderão
se divertir com as brincadeiras e
jogos enquanto aprendem sobre o
evangelho de Jesus. Página 5.

Crônica Espírita

A Beneficência, ou ato de “fazer o
bem”, constitui um dos principais e
permanentes ensinamentos do “Divino
Mestre” aos humanos dirigidos. Página
6.

Matéria Especial

Crônicas de Chico

Chico Xavier ofereceu-nos maravilhosas obras psicografadas
pela sua mediunidade limpa e
segura. A partir desta edição,
vamos trazer seus ensinamentos
mais profundos coletados do livro
de Ramiro Gama. Página 7

Assunto em Família

É possível que todas as campanhas
de esclarecimento sobre a prevenção do suicídio não tenham o
mesmo efeito que o autoexame da
Cássia Kiss. Mas é um começo. O
autor André Trigueiro traz este tema
no seu novo livro. Página 6.

Infância e Juventude

"É notável verificar que as crianças
educadas nos princípios espíritas
adquirem uma capacidade de
raciocinar precoce, que as torna
infinitamente mais fáceis de serem
conduzidas (...). Essas crianças,
por sua vez, educarão seus filhos
nos mesmos princípios”. Página 3.

A solidariedade desperta, em nós,
o que temos de melhor. Faz-nos bem,
porque é parte da Lei de Deus, e
quando agimos em acordo com esta
Lei sentimos paz e alegria. Página 7.

Evangelho

Caro leitor, convidamos você para
mergulhar
nas águas vivas e
refrigeradas dos ensinamentos do
Mestre Jesus. Faremos isso junto aqui
neste espaço pelas próximas edições
do Jornal IEE, por meio dos iluminados
capítulos do livro O Evangelho
Segundo o Espiritismo. Página 5.

EDITORIAL

sugestão de leitura

Maurício Romão

Lendo um pouco sobre a filosofia chinesa neste começo de ano me
deparei com um texto sobre o frio inverno chinês e seus três amigos:
o pinheiro, a flor de ameixeira e o bambu.
Os pinheiros são fortes, permanecem bonitos o ano inteiro, suportando
o calor e o frio do rigoroso inverno chinês. A flor da ameixeira tem
uma capacidade incrível de florescer, são as primeiras no inverno,
mostrando dignidade e tolerância. E finalmente o bambu, flexível,
que verga com o vento, mas não se parte, mostrando a capacidade
de adaptação e de recuperação mesmo em momentos difíceis.
Nos tempos que vivemos em nosso país, e porque não em nosso diaa-dia, essa alegoria da cultura chinesa cabe bem como inspiração
para passarmos por mais este período difícil. A coragem, a força, a
tolerância, a resiliência e a capacidade de adaptação e recuperação
são qualidades que nos ajudarão a superar os desafios.
Neste ano que se inicia, convidamos a todos a refletirem sobre nossas
atitudes, responsabilidades e sobre o que estamos fazendo para
nosso crescimento. O todo sempre é formado por pequenas partes,
e essas são pequenas atitudes que cada um de nós faz no entorno
da sua influência. Antes de criticarmos algo maior, devíamos pensar
o que estamos fazendo para mudar o nosso círculo de atuação.
Se cada um fizer do seu pequeno círculo um espaço de felicidade
plena, com sinceridade e amor, a soma desses pequenos círculos
farão nossas casas, nosso IEE, nossas cidades, nosso país e nosso
planeta um lugar incrível para se viver, um mundo feliz.
Desejamos coragem, força, tolerância, resiliência e flexibilidade
a todos nesse 2016.
Mauricio Romão - Presidente da Diretoria Executiva
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Viver é a Melhor opção
André Trigueiro

O autor traz dados sobre a prevenção e a incidência de
suicídio no Brasil e no mundo, baseado em relatórios da
OMS e entrevistas colhidas pelo Ministério da Saúde.
Mostra que o suicídio é um problema de saúde pública
que pode ser prevenido, com informação e debates que
vençam o tabu. Ele acrescenta informações sobre o que
o espiritismo tem a dizer sobre o tema, como - a vida
não acaba com a morte do corpo físico. No suicídio, ao
contrário, o sofrimento apenas se prolonga, porque a
maior decepção é o suicida descobrir-se 'vivo'.

Na Seara do Mestre
Pedro de Camargo – Espírito Vinícius

Método narrativo esclarecedor, Vinícius fala na sua
obra através da interpretação de passagens e citações
evangélicas. Temas como - A verdade e o dogma; o
segredo da vida; vaidade; a necessidade do momento;
evolução e educação. Constitui-se em excelente leitura
para quantos buscam a reforma íntima e se dedicam ao
estudo do Evangelho.

AGENDA ESPÍRITA
Abertas as inscrições para o II Encontro Nacional de Arte Espírita, um evento promovido
pela Associação Brasileira de Artistas Espíritas, em parceria com a Mostra Nacional
de Dança Espírita e a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE)
que será realizado em regime integral, no período de 26 a 29 de maio na cidade de
São Paulo. O ENARTE promove ainda, no mesmo período, a III Mostra Nacional
de Dança Espírita e o XIII Fórum Nacional de Arte Espírita. Da programação consta
estudo doutrinário relacionado à prática artística espírita, oficinas de qualificação
técnica, entre outras atividades. Informações: http://www.abrarte.org.br
Esta confirmada a 17ª edição do Congresso Estadual de Espiritismo. O
congresso será realizado 15 a 18 de junho de 2017 em Atibaia (SP). O evento
comemorará os 70 anos da União das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo (USE). Informações: http://usesp.org.br
Será realizado de 6 a 9 de fevereiro o 36º Encontro de Mocidades Espíritas
do Espírito Santo com abordagem do tema “#Sou + família”. O evento conta
com a organização da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo (Feees).
Informações: http://feees.org.br
IInscrições para Curso de Formação de Educadores Espíritas Infantojuvenis
até 21/02/216 que será realizado dia 27/02/2016 das 13 as 18:30 hrs na C.E.
Gabriel Ferreira , R.Kaneda , 474 – V. Maria – São Paulo. Equipe de educadores
Espiritas da USE – regional SP. Para mais informações contato por e-mail
marthinharg@yahoo.com.br ou F 9.9765-1881.

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

Jan/Fev 2016

A Doutrina em destaque
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Rubens Toledo

Porque U.S.E. (União das Sociedades Espíritas)
A história da USE, que está próxima
de completar 70 anos, é muito
interessante. Porém, mais urgente do
que falar da sua origem, é explicar a
sua importância para o movimento
espírita paulista. O leitor sabe que
Espiritismo não possui uma estrutura
sacerdotal, hierarquizada. Não tem
papas, não tem gurus, mas tem
Jesus, como modelo e guia. Tem Allan
Kardec, como mestre e Codificador
da Doutrina dos Espíritos. Ele é a
chave. Jesus, a porta.
Se é assim — perguntará o amigo
leitor —, quem dirigirá o movimento
espírita? Quem o representará ante a
sociedade civil, perante o Estado e a
Justiça? Quem falará em nome dele e
quem zelará para que a Doutrina dos
Espíritos permaneça intocável, tal qual
no-la entregou o Codificador?
Está aí, portanto, a primeira grande
função da USE: representar os
centros espíritas e defendê-los,
quando for necessário, dos ataques

trabalhadores, principalmente, no
que se refere a obrigações legais e
fiscais. É o “daí a Cesar”, a que se
referiu o Mestre.

da intolerância religiosa, de ações
arbitrárias e danosas à ação social que
desenvolve e sua função educadora,
enquanto casa de oração, oficina de
trabalho e pronto-socorro de almas?
Mas a USE é também prestadora
de serviços. Por meio de seu
departamento jurídico, auxilia na
elaboração de ata ou estatutos,
orienta nos processos eletivos e na
capacitação e qualificação dos seus

Mas há outra função importante
prestada pela USE. A entidade
realiza ainda tarefas que as casas,
individualmente, não poderiam realizar,
com total isenção. Eis aí a sua missão
agregadora, congraçando e unindo
os espíritas em torno da mesma
bandeira consoladora, promovendo a
troca de experiências e fortalecendo
a divulgação doutrinária. Isso explica
porque realiza tantos encontros, feiras
de livros, seminários e congressos!
História
Agora que você compreendeu a
importância da USE, podemos então
falar um pouco da sua história, que
está perto de completar 70 anos. E
isso acontecerá em junho de 2017,
coincidindo com a realização do 17º
Congresso Estadual de Espiritismo,

que será em Atibaia. Cabe lembrar,
aliás, que a USE nasceu durante um
congresso, em 1947, quando dirigentes
de quatro entidades federativas (entre
estas a Federação Espírita do Estado
de São Paulo) decidiram pela criação
de uma entidade dedicada à obra de
unificação dos espíritas no Estado,
que teria a prerrogativa exclusiva de
associar instituições espíritas. Nascia
então, em 5 de junho de 1947, a
União Social Espírita, proposta esta
apresentada pelo presidente da
FEESP, Edgard Armond. Dois anos
depois, o nome seria alterado para
União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo.
Foi em um congresso da USE, em
1949, que o nosso Instituto Espirita de
Educação foi criado, com o objetivo
de estabelecer escolas infantis com
base na doutrina espirita.
Há muito mais para contar, mas isso
você poderá saber acessando o nosso
portal (www.usesp.org.br).

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Martha Rios Guimarães

Estamos em débito com as crianças
Em “Viagem Espírita de 1862”, Allan
Kardec faz interessantes colocações
após observar o comportamento de
crianças criadas à luz do Espiritismo:
“é notável verificar que as crianças
educadas nos princípios espíritas
adquirem uma capacidade de raciocinar
precoce, que as torna infinitamente
mais fáceis de serem conduzidas (...).
Essas crianças, por sua vez, educarão
seus filhos nos mesmos princípios”.
Apesar da importância, porém, o
trabalho de levar a mensagem espírita
para as crianças, ainda carece de
maior atenção e qualidade – temos
tido avanços significativos, mas ainda
estamos longe de estar no ponto ideal.
Para começar, nem todas as instituições
espíritas possuem a tarefa dentro de
sua estrutura e, muitos que afirmam ter
a tarefa, têm uma recreação e não um
trabalho educacional espírita. A seleção

dos trabalhadores também demonstra
a forma de ver a tarefa, uma vez que a
principal característica que se busca no
colaborador é gostar de criança – um dos
itens mais importantes, mas, que não
dispensa o conhecimento doutrinário.
Aliás, a falta do entendimento da doutrina
resulta em outros obstáculos para o
trabalhador: dificuldade na elaboração
de aulas, planejamento e abordagem

de temas, sem a profundidade que
a criança necessita. Desinteresse
dos Educadores nas reuniões, alta
rotatividade de Educandos e a
necessidade de Educadores Espíritas;
esta atividade não evoluiu.

que os pais e responsáveis valorizem
mais a atividade, responsabilizando-se
pela presença constante dos filhos nas
reuniões de estudo infanto-juvenis. São
gestos pequenos, mas que fazem toda
diferença no resultado final.

Voltando à frase que deu início a este texto,
notamos que colocar a mensagem ao
alcance (e entendimento) do Espírito que
inicia uma nova caminhada; é essencial
para o bom aproveitamento na nova
encarnação. Quando deixamos de oferecer
o melhor trabalho possível aos pequenos,
estamos afastando-os das informações
doutrinárias necessárias em algum
momento de sua existência, com certeza.

Não pense leitor amigo, que sou pessimista
– muito pelo contrário, confio sempre!
Ao levantar os questionamentos aqui
listados, minha intenção foi promover uma
profunda reflexão sobre o trabalho voltado
às crianças que, como todos, merecem
ser bem recebidas nas Casas Espíritas,
encontrando ali o melhor a oferecer: os
ensinamentos doutrinários (baseados
na Codificação) bem compreendidos,
poderão levá-las a ter uma vida mais
consciente, equilibrada e feliz.

Também fica claro que Kardec acreditava
que os adeptos do Espiritismo teriam
interesse em disponibilizá-lo aos seus
descendentes. Nota-se que temos
falhado também nesse quesito. É preciso

(*) Martha Rios Guimarães é jornalista, Educadora
Espírita Infantojuvenil e autora do livro “Comece
pelo Comecinho – Educação Espírita Infantojuvenil:
uma proposta de trabalho”, espécie de manual para
implantação da atividade.
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Geny Oliveira

Com a chegada do Ano Novo
imaginamos que novos ares irão
nos trazer Esperança e Paz. O
otimismo toma conta de todos
nós. Confiantes, acreditamos que
o Novo Ano será melhor e que a
Divina Providência nos ajudará
a encontrar caminhos para
a nossa existência. Esperamos,
realmente, que tudo seja diferente,
mas, como algo pode mudar
se nada fizermos para que isso
aconteça? Reflitamos. Que o Ano
Novo não seja somente uma data,
mas um momento para repensar
no passado, avaliar o presente
e planejar o futuro.
Comecemos pelas nossas atitudes
em relação ao nosso próximo,
relembrando os ensinamentos de
Jesus, nosso Modelo e Guia da
Humanidade Terrena quando nos
ensina “Amai a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a si
mesmo”. Fazer aos outros, o que
gostaríamos que nos fizessem,
é a expressão mais completa da
caridade porque ela resume todos
os deveres para com o próximo.
Será que estamos conseguindo
ser mais tolerantes, pacientes,
caridosos, principalmente com quem
convivemos diariamente, seja em
nosso Lar ou em nosso Trabalho?
Por isso Jesus nos adverte
que “Fora da Caridade não há
salvação”. Toda moral de Jesus
se resume na caridade e na
humildade, ou seja, nas duas
virtudes contrárias ao egoísmo e
ao orgulho. Ele nos mostra que
essas virtudes são o caminho da
felicidade eterna.
A cada dia de nossa vida
aprendemos com nossos erros
e acertos. O importante é saber
que, todos os dias, vivemos
algo novo. Que possamos viver
cada momento com muita Paz e
Esperança, sabendo que a vida
é uma dádiva e cada instante

ANO NOVO

uma benção de Deus. Confiemos
em sua bondade infinita que Ele
nunca nos deixará sem rumo.
Não há tempos novos e nem
tempos velhos. O tempo é
sempre o mesmo porque o tempo
é a eternidade. Se mudanças
ocorrem em torno e dentro de
nós são o resultado da nossa
transformação.
O nosso envelhecimento não
é obra do tempo e sim, é a
matéria que se transforma. Será
que estamos cuidando da nossa
matéria como deveríamos para
que ela nos dê a oportunidade
de vida? Os anos que passam
nos calendários humanos nada
significam; o que mais importa
na vida material são os avanços
do espírito, as etapas vencidas
e a sabedoria adquirida através
das experiências conquistadas
pelo Amor ou pela Dor.
Reflitamos sobre tudo isso e
recomecemos o Ano Novo
que ora se inicia com o firme
propósito de alcançar no seu
transcurso a maior soma possível
de aperfeiçoamento. Recomeçar
é benção na Lei de Deus. De
Janeiro a Janeiro renova-se o ano,
oferecendo novo ciclo ao trabalho.
É como se tudo estivesse a dizer

“Se quiseres, podes recomeçar”
e ainda nesta vida.
Jesus dizia que ninguém pode
ver o reino de Deus se não
nascer de novo. Por isso temos
a oportunidade em cada uma
de nossas vidas através da
reencarnação de evoluir, buscando
sempre
nosso
crescimento
espiritual e moral.
Jesus também nos ensina: “Buscai
e achareis” e “Ajuda-te que o céu te
ajudará”; eis o caminho que deve
ser trilhado. É o princípio da Lei
do Trabalho e consequentemente
é a Lei do Progresso. O progresso
é produto do trabalho que põe em
ação as forças da inteligência.
Assim, desfaçamo-nos do imprestável.
Desvencilhemo-nos
do inútil.
Esqueçamos os enganos que
nos assaltaram, deitando fora
as aflições improfícuas.
Recomecemos, pois, qualquer
esforço com firmeza, lembrandonos, de que tudo volta menos a
oportunidade esquecida, que será
sempre uma perda real.
Estudemos, observemos e trabalhemos renovando-nos para
o bem. Ampliemos a nossa

própria visão e auxiliemos aos
outros ajudando a nós mesmos.
Recordemos que Deus a ninguém
dá seus dons por medida, mas
cada alma traz a medida que
conquistou em seu próprio íntimo
para receber seus dons.
E para reflexão final transcrevemos
lindas palavras de Beatriz P. Carvalho
no inicio do livro Evangelho-Pedra
Angular do Espiritismo dirigidas
a Jesus, o Espírito de maior evolução
que passou por este planeta, e que,
numa missão de amor, veio nos
revelar a pedra angular do edifício da
Verdade, e nos ensinar o caminho
de sua construção em nós:
Mestre! Que possamos perceber
a grandeza do potencial que
trazemos, e sentir a alegria de
possuirmos a vida, integrando
o universo do Pai!
Que possamos ver neste mundo
onde estamos a escola equipada
com teu amor para a expansão
do Reino de Deus em nós!
Que possamos trabalhar com afinco
nesta seara para sentir, cada vez com
maior intensidade, a tua Luz que nos
guia no caminho da Verdade!
Que possamos nos iluminar com
ela, e refleti-la com maior pureza
a cada passo que dermos, lembrando
sempre que, cada gesto de amor
é mais um passo em direção a Vós!
Que possamos Te sentir em nossos
irmãos, em toda a natureza, em
tudo onde a vida se manifeste,
e emitir constantemente, do
fundo do coração, o sentimento
de gratidão a Vós!
Portanto, nesse ano que se
inicia temos a oportunidade
de recomeçar. Só depende de nós!

Fonte: Pedro Camargo Vinícius – Na Seara do
Mestre-; Evangelho Segundo Espiritismo – Kardec;
Palavras de Vida Eterna - Emmanuel.

Evangelho
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Esterlita Moreira

Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo
Caro leitor, convidamos você para
mergulhar
nas águas vivas e
refrigeradas dos ensinamentos do
Mestre Jesus. Faremos isso junto
aqui neste espaço pelas próximas
edições do Jornal IEE, por meio
dos iluminados capítulos do livro O
Evangelho Segundo o Espiritismo.
Conta-nos Allan Kardec que a segunda
obra da Codificação Espírita recebera
inicialmente o nome de "Imitação do
Evangelho". Ele mesmo nos explica:
"(...) por força das observações
reiteradas do Sr. Didier e de outras
pessoas, mudei-o para "O Evangelho
Segundo o Espiritismo". O referido
senhor era membro da Sociedade
Espírita de Paris, também livreiro e
editor das obras de Kardec e "tinha se
tornado, por polidez de editor, ou por
convicção, um adepto do Espiritismo”.
Assim, Kardec acatando a sugestão do
editor, altera o título original, trazendo
as palavras vivas da mensagem ética
e libertadora de Jesus, capazes de nos
consolar nos momentos de dor, de nos
esclarecer nos momentos de dúvida e
iluminar nossa longa caminhada.
Logo no início de OESE, intitulado como
Prefácio, há uma instrução, transmitida
por via mediúnica, que resume o

época em que Jesus viveu como filho
do homem. Na Introdução, também,
encontramos uma síntese da Doutrina
Cristã e do Espiritismo pelos filósofos
Sócrates e Platão, também chamados
de precursores do Espiritismo.

verdadeiro propósito desta obra, a qual
é assinada pelo "Espírito de Verdade":
“Os Espíritos do Senhor, que são as
virtudes dos céus, como um imenso
exército que se movimenta, ao receber
a ordem de comando, espalhamse sobre toda a face da Terra”.
Semelhantes a estrelas cadentes, vem
iluminar o caminho e abrir os olhos
aos cegos". Encontraremos também
em suas páginas instruções de uma
equipe de espíritos abnegados como
Santo Agostinho, São Luiz, Fénelon,
Erasto, entre outros, sob a égide do
Espírito de Verdade.
A obra, que contém vinte e oito
capítulos, traz na sua Introdução
dados contextuais para o leitor melhor
compreender a cultura e a moral da

O momento, ao nos preparamos
para o "mergulho", em tempos de
recomeço pelo início de um novo
ano, pensamos que seja bastante
oportuno grafarmos uma vez mais, a
relevância dos ensinamentos de Jesus,
autor oral do Evangelho, descritos em
Livros por alguns de seus discípulos,
notadamente nos capítulos 5, 6 e 7
do Evangelho de Mateus. Estes quatro
capítulos podem ser considerados o
coração de toda a doutrina do Cristo
e, nas palavras do filósofo e estudioso
do Evangelho, Huberto Rohden (18931981) é "um programa completo para a
realização do Reino de Deus", exigindo
de nós uma experiência além do
inteligível. Precisaremos de um silêncio
íntimo, de uma profunda contemplação
interior para compreendermos os
ensinamentos de Jesus e assim
podermos aplicar na nossa vida diária.
O Evangelho também está recheado
de inúmeras Parábolas que giram em

Evangelho para Crianças

Jogo dos 10 Erros - Encontre os 10 erros nas figuras abaixo:

“O que é amizade? Vamos
falar um pouquinho desse
sentimento que nasce do
amor. A amizade é sentimento
elevado que nos aproxima
uns dos outros e é uma
das maiores riquezas que
possuímos aqui no mundo,
pois ele nasce do amor.”

torno do Reino de Deus. Esse Reino dos
Céus, segundo as palavras de Jesus,
está dentro de cada um. Compete a
nós despertar, atualizar, desenvolver
esse reino, que o Mestre chama de "a
luz do alqueire", o "tesouro oculto",
a "a pérola preciosa". Quem nos
conta essas parábolas havia realizado
plenamente esse Reino de Deus em Si
mesmo. Elas foram vividas por Ele! E
só podem ser compreendidas por nós
quando plenamente vividas.
O Evangelho de Jesus é ação positiva e
espontânea. Uma obra da Verdade que
não comporta servos constrangidos.
Há que se despertar aquilo que está
dormente em nós, num exercício diário,
numa constante atitude interna de
querer servir, servir espontaneamente,
removendo dia a dia os obstáculos
entre nós e Deus.
Passaremos também pelas páginas
das Bem-Aventuranças, assertivas
do Mestre que não se cansa de
proclamá-las. Fazemos votos que
muito em breve possamos responder
pela livre e espontânea escolha
espiritual a estas perguntas: Quem é
proclamado "bem-aventurado", feliz?
Quem é que "verá a Deus"? De
quem é o "reino dos céus"?
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André Trigueiro

Quando a atriz Cássia Kiss apareceu na
TV com os seios à mostra há 28 anos,
ensinando as mulheres brasileiras a
fazerem o autoexame para prevenir o
câncer de mama; muita gente achou
a campanha escandalosa e apelativa.
O fato é que até hoje essa campanha
é celebrada pela redução efetiva do
número de casos da doença. Pois é,
na área da saúde pública sabe-se que
a prevenção de qualquer doença se faz
com informação clara e objetiva.
O que a maioria dos brasileiros ignora
– e parte dos profissionais de saúde
também – e o mesmo vale para
suicídio. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), em 90%
dos casos os suicídios são preveníeis
por estarem associados a patologias
mentais diagnosticáveis e tratáveis,
principalmente a depressão. Ou seja,
de cada dez casos de autoextermínio,
nove podem ser evitados onde houver o
diagnóstico preciso dessas patologias,
o devido tratamento e a assistência
das redes de cuidado e atenção.
É preciso abrir espaço para campanhas
de prevenção e reverter as estatísticas
num mundo onde aproximadamente
800 mil pessoas matam-se a cada

Viver é a melhor Opção

ano, 2.200 a cada dia, e um novo caso
é registrado a cada 40 segundos. No
Brasil, são aproximadamente 12 mil
casos por ano, o que dá uma média
de 32 suicídios por dia.
Ainda assim, por incrível que pareça,
este continua sendo um assunto
invisível, fora do radar da sociedade.
E não é difícil identificar alguém na
família, no círculo de amizades ou na
vizinhança que já tentou se matar ou
consumou o ato suicida. Pode-se dizer
que boa parte dessas pessoas que
desapareceram em circunstâncias tão
violentas ainda estaria entre nós se os
mais próximos soubessem como agir
quando determinadas pistas ou sinais
dão conta de que algo não vai bem.

Além dos sintomas característicos das
psicopatologias associadas ao suicídio
(depressão, transtornos relacionados
ao uso de substâncias, esquizofrenia,
transtornos de personalidade, etc)
é importante acompanhar eventuais
mudanças de comportamento que
indiquem a tendência ao isolamento
social,
desinteresse
generalizado,
angústia e aflição, baixo rendimento
escolar ou produtividade. São alguns
indícios de que algo pode estar errado.

Para enfrentar o tabu em torno do
assunto – e a brutal desinformação
que agrava as estatísticas – celebra-se
a cada ano, no dia 10 de setembro, o
Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.
Em alguns países - é o caso também
do Brasil – são organizadas várias
atividades no “Setembro Amarelo”,
um mês inteiro consagrado a debates,
palestras, shows e vários movimentos
que pretendem trazer à tona este tema
tão importante na área da saúde pública.
O ideal é que possamos abrir espaço
para discutir abertamente o problema
do autoextermínio todos os dias
do ano, sempre que isso se fizer
necessário. A recomendação alcança
também o movimento espírita, já
que em algumas instituições o tema
também é evitado, seja na definição
dos temas das palestras públicas,
seja nas preces de encerramento dos
trabalhos da casa quando dirigimos
nossas melhores vibrações para vários
gêneros de sofredores (população de
rua, os que se encontram recolhidos em
creches, hospitais, orfanatos, asilos,
etc.) sem mencionarmos aqueles que
abandonaram a existência de forma tão
violenta e abrupta. Logo os espíritas,

que possuem um vasto estoque
de informações privilegiadas sobre
a realidade do suicida no plano espiritual.
É possível que todas as campanhas
de esclarecimento sobre a prevenção
do suicídio não tenham o mesmo efeito
que o autoexame da Cássia Kiss.
Mas é um começo. Aliás, Cássia Kiss
escreveu certa vez uma mensagem
de gratidão ao CVV – Centro de
Valorização da Vida – que realiza desde
1962 um trabalho voluntário de apoio
emocional e prevenção do suicídio por
telefone (141) e mais recentemente pela
internet
(http://www.cvv.org.br/site/
chat.html) sem vinculação política ou
religiosa. Munida da mesma coragem
com que a atriz exibiu os seios na TV
em favor da vida, ela deu o seguinte
depoimento sobre a instituição: “Certa
vez, há muitos anos, precisei de ajuda
especial. Tinha vontade de desaparecer
(coisa normal no mundo de quem
não tem compromisso, responsabilidade comunitária). Chamei o CVV.
Estou viva e integrada”.
*Por André Trigueiro - jornalista especializado
em jornalismo ambiental, autor de vários livros
entre eles "Viver é a Melhor Opção - A prevenção
do suicídio no Brasil e no Mundo" (Ed. Correio
Fraterno, 2015).

crônica espírita
Aldo Colasurdo

A Beneficiência
A bondade e a caridade são as chaves
do céu, postas em nossas mãos,
e representam todas as boas virtudes
de nosso planeta. Por outro lado
a ingratidão provoca “não mais fazer
o bem”; na realidade seus praticantes,
são mais egoístas do que altruístas; assim
de imediato, buscando principalmente
a recompensa e o reconhecimento
na Terra, não receberão as benesses
do Plano Espiritual. A benemerência
tem a qualidade de abrandar todos os
corações endurecidos pelo egoísmo
e jamais se engana. Esta é uma das
razões que o verdadeiro Cristão, enxerga
um irmão em todos os seus semelhantes;
é também um dos motivos que o Divino
Mestre, nos recomenda amar até nossos
inimigos. Por sua vez, o Evangelho
Segundo o Espiritismo, em uma de suas
esclarecedoras mensagens, também
nos recomenda idêntico comportamento
em relação aos nossos inimigos.
A
religião pode se o meio de fazer que

eles nos amem, enquanto que repelindoos somente alimentaremos o desprezo e
o ódio de cada um.
Na destacada obra literária ”O
Evangelho Segundo O Espiritismo”,
encontramos o relato histórico
do “Bom Samaritano”, o qual pleno
de lógica e explicito vem atravessando

os séculos, chegando aos nossos dias.
Neste livro, Kardec relata o real e bom
comportamento humano, em situações
na vida, no qual alguém necessita
auxilio, amparo ou solução caridosa.
Mostra-nos também que cada um,
muitas vezes, nos comportamos
erradamente e com indiferença
a situação difícil ou sofrível a que estão
padecendo nossos semelhantes. Nem
sempre levamos em conta que, cada
ser humano, está sujeito a doenças,
acidentes e situações graves como
o caso acima citado, onde também
por este aspecto, a bondade nos
é extremamente útil e necessária.
Na realidade, todos os seres
humanos, buscam a felicidade. Esta
particularizada, sempre envolta em
trabalho e superando dificuldades,
consegue ser alcançada e mantida.
Na busca de seus benefícios, não
são poucos os que consomem sua
existência vital percebendo, que

antes de tudo, ela não acontece por
antecipação, mas, como resultado
da ação ou labuta anterior. Sua
intensidade ou permanência baseia-se
em princípios lógicos e principalmente
religiosos onde as Leis do Amor são
de vital importância. O respeito mutuo
e pacifico, das diferentes crenças
religiosas, tem sido sempre fator
determinante e de grande importância
no progresso e bem estar de todos os
habitantes de nosso orbe.
A Beneficência, ou ato “fazer
o bem”, constitui um dos principais
e permanentes ensinamentos do
“Divino Mestre” aos humanos dirigidos.
A caridade, desde o passado remoto,
vem atravessando os séculos, e
convida-nos a fazer parte daqueles
que acreditam que somente sob os
ditames das Leis do Amor será possível
a felicidade em nosso planeta.
*aldocolasurdo08@; blog aldo.colasurdo.zip.net
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André Steagall Gertsenchtein

A Solidariedade, desde Platão até os dias atuais
que uma sociedade justa, na qual
prevalecesse o homem de bem, era
fundamento indispensável para o
equilíbrio e bem-estar de seus cidadãos
(Platão, "A República").

"O espírito, criado simples e
ignorante, vive repetidas experiências,
crescendo, sempre, até atingir a
perfeição." (Allan Kardec, 1804 - 1869)
A encarnação é uma experiência
preciosa e muito valorizada pelo plano
espiritual, sendo precedida sempre
de cuidadoso planejamento, ocasião
na qual se decidem condições gerais:
características físicas, saúde, condições
materiais, família e local de nascimento.
Um dos fatores de maior impacto no
crescimento do espírito reencarnante é
a relação que ele estabelece com seus
próximos. Quando se isola, cedendo
à porção egoísta que todos temos
dentro de nós, deixa de contribuir com
os outros, deixa de receber destes os
estímulos que precisa para evoluir.
Kardec explica em "O Livro dos
Espíritos" (Livro III, Capítulo VII, "Lei de
Sociedade") a interação com nossos
semelhantes é fundamental para o
crescimento do ser humano, razão pela
qual condena o isolamento voluntário,
ainda que com motivação religiosa.
O isolamento leva ao egoísmo e ao
endurecimento. É sabido que os que

Ora, esta mesma sociedade justa
idealizada por Sócrates e Platão
depende
fundamentalmente
da
solidariedade entre as pessoas.
cometem grandes violências afastamse emocionalmente de suas vítimas,
porque, agem em desacordo com
seu (e nosso) instinto natural de fazer
o bem. É a Lei Divina ou Natural, que
temos todos dentro de nós.
Percebemos em todos o desejo real
de um mundo melhor. A base para
este novo mundo (de regeneração)
virá por meio da modificação interna
de cada um de nós, e não por meio
de ações externas. É o que nos
ensina Kardec, que, entretanto, não
foi o primeiro a pensar desta forma.
O próprio Kardec cita, na introdução de
"O Evangelho Segundo o Espiritismo",
Platão e Sócrates como "precursores
do Espiritismo". Ambos acreditavam

Esta solidariedade exercida com
os que nos cercam, beneficia a nós
e também a eles. Este sentimento
permite ajustarmos débitos antigos
com familiares e outros, quando
exercida por um número expressivo de
pessoas; colabora para a construção
de um estado geral das coisas mais
justo, desejado por Sócrates, por
Platão, e pelo Espiritismo.
A solidariedade desperta, em nós, o
que temos de melhor. Faz-nos bem,
porque é parte da Lei de Deus, e
quando agimos em acordo com esta
Lei sentimos paz e alegria.
Trazemos, em nossos espíritos, muitos
aspectos e tendências, boas e ruins. A
solidariedade é uma daquelas que, sem
dúvida, mais nos aproxima de Deus. E
não é este nosso objetivo maior?

Crônicas de Chico

Casos que começaram ainda em
sua infância sofrida, quando com
cinco anos sua mãe desencarnara.
Mas sua mãe fora seu amparo e
anjo tutelar, auxiliando a passar seus
obstáculos necessários à grandiosa
missão durante a sua infância através
da sua mediunidade. Após a morte
de sua mãe, ficou sob os cuidados
de uma madrinha obsidiada que lhe
causara muitos sofrimentos e depois
da madrasta que lhe ensinou a orar e

romances e contos. Um acervo imenso
sobre ciência, filosofia e religião.

a sentir Deus, a trabalhar e a ser útil
aos outros. Cuidou de seus irmãos até
desenvolver sua mediunidade e tornarse conhecido no Brasil e mundo afora.
Também ficou conhecido por seus
livros mediúnicos psicografados em
prosas, versos, crônicas, mensagens,

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

01 Fev
08 Fev
15 Fev
22 Fev
29 Fev
07 Mar
14 Mar
21 Mar
28 Mar

Espiritísmo e Espiritualismo
Fechado - Carnaval
Amor e Caridade
O Conceito Espírita de Deus
Laços de Família
Uniões Afetivas
O Bom Samaritano
A Importância da Vida Atual
Paz: Conquista Individual

03 Fev
10 Fev
17/fev
24 Fev
02 Mar
09 Mar
16 Mar
23 Mar
30 Mar

A Pratica Silenciosa do Bem
Fechado - Quarta feira de Cinzas
Laços de Família
Uniões Afetivas
O Bom Samaritano
...Atire a Primeira Pedra
Reencarnação: Parte do Processo Evolutivo
Amar a Si Mesmo
Tema a confirmar

04 Fev
11 Fev
18 Fev
25 Fev
03 Mar
10 Mar
17 Mar
24 Mar
31 Mar

Parábola dos Talentos
Espiritismo e Espiritualismo
A Confirmar
Amor e Caridade
O Passe
O que é Fluidoterapia
Reencarnação: Manifestação da Justiça Divina
Tema a confirmar
Reencarnação: Parte do Processo Evolutivo

06 Fev
13 Fev

Fechado - Carnaval
A Pratica Silenciosa do Bem

20 Fev

Laços de Família

27 Fev

Uniões Afetivas

05 Mar

Reencarnação: Parte do Processo
Evolutivo

12 Mar

Evangelho No Lar

19 Mar

O Bom Samaritano

26 Mar
DIA

A Primeira Sessão

Mas, a vida desse nosso irmão, que
tantos ensinamentos nos trouxe, traz
também seus ensinamentos mais
profundos que foram contados através
de muitos casos por Ramiro Gama.

PALESTRAS E PASSES
DATA

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

Sábado - 10 h

Fechado Corpus Christi

ATENDIMENTO FRATERNO

Adriana Marino Aprigliano

Chico Xavier fora um homem simples
e bom, graças à misericórdia de Deus
e ofereceu-nos maravilhosas obras
psicografadas pela sua mediunidade
limpa e segura.

7

Certa vez sua irmã Dona Maria da
Conceição Xavier ficou doente. Era
um doloroso processo de obsessão.
Ela foi tratada pelo confrade José
Hermínio Peracio e curou-se. Foi assim
que realizou a primeira sessão espírita
no lar da família, com Peracio na
direção, pronunciando vibrante prece
e dois livros: O Evangelho Segundo
o Espiritismo e o Livro dos Espíritos
na mesa. O espírito de sua mãe
comparece e deixa longa mensagem
aos filhos através da médium
Dona Carmem Pena Peracio. Essa
mensagem se dirige a Chico dizendo
que os livros a sua frente eram dois
tesouros de luz. Instrui-o a estudar e
cumprir seus deveres, pois, em breve a
bondade divina permitiria mostrar seus
novos caminhos. E assim foi a primeira
sessão espírita de Chico Xavier.

HORA

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

12:00

Sáb.

10:00

OBJETIVO / TEMA

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

ÁREA DOUTRINÁRIA

2ª feira
4a.feira

20:00

Espaço Jovem

15 e 20:00

Básico de Espiritismo

15 e 20:00

Educação Mediúnica I e II

20:00

Evangelho Segundo
o Espiritismo

5a.feira

20:00

Iniciação ao Espiritismo

Sáb.

10:00

Educação Espírita
para Infância

ÁREA EDUCACIONAL

18:45

Inglês (Básico Intermediário - Avançado.)

3a, 4ª, 5ª 14:30

Oficina de Leitura e Escrita

3a.feira

19:30

Espanhol (Básico I e II)

17:45

Inglês (Conversação)

20:00

Informática básica

2a.feira

4a.feira
5a.feira

19:45

Introdução à Internet

Sáb.

10:00

Informática básica

ÁREA Filantrópica

3a. e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê
Curso para Gestantes
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Adriana Marino Aprigliano e Luiz Carlos Monteiro de Barros

Nossa missão como espírita descrita
no O Evangelho Segundo o Espiritismo
de Kardec diz que devemos pregar
o novo dogma da reencarnação
e da elevação dos Espíritos. Nós
fomos eleitos de Deus, por isso, ide
e pregai a palavra divina. Mas para
isso, devemos estar aptos a repassar
esses ensinamentos e somente
através dos estudos poderemos fazer
o nosso valioso papel.

Conhecendo a Doutrina Espírita

Programa (Ano) II
Parte Teórica: Ensejar um estudo mais
aprofundado da mediunidade, tendo
em vista a formação ética, moral e
intelectual dos participantes.
Parte Prática: Favorecer o desenvolvimento e a educação das
faculdades mediúnicas do candidato
à prática mediúnica, por meio de
exercícios específicos devidamente
assistido e supervisionado pelos
Instrutores do Curso.

Mais um ano se inicia e temos a
oportunidade de nos inscrever nos
cursos que o IEE oferece ao longo do
ano. Vejam o conteúdo de cada um
deles e aproveitem a oportunidade
para se inscreverem.
CURSO BÁSICO DE ESPIRITISMO
O Curso Básico de Espiritismo objetiva
o fornecimento de um conhecimento
básico da Doutrina Espírita através do
estudo metódico, contínuo e sério do
Livro dos Espíritos e dos ensinamentos
morais do Cristianismo, através do
Evangelho Segundo o Espiritismo,
procurando oferecer uma melhor
orientação para a vida, a respeito de
quem somos, de onde viemos, porque
aqui estamos, como devemos aqui nos
conduzir e para onde iremos depois.
O Curso, através de aulas semanais
às quartas-feiras, das 20:00 às 21:30
hrs, ou das 15:00 hrs às 16:30 hrs,
e que se estendem da 2ª quinzena
de fevereiro até fim de novembro,
com intervalo em julho, oferece uma
oportunidade para que os participantes
iniciem o desenvolvimento de algumas
faculdades espirituais através de
vibrações que equilibram e confortam
o Espírito, além de possibilitar a
participação posterior, em outros
cursos, tais como:
• Educação Mediúnica I e II (2 anos),

Parte
Prática:
Favorecer
o
desenvolvimento
natural
das
faculdades psíquicas do participante,
por meio de exercícios específicos de
percepção psíquica de sensações,
sentimentos e emoções.

• C urso de Evangelho Segundo
o Espiritismo.
Ao concluir este ciclo de estudos,
haverá a possibilidade de participar
dos trabalhos de natureza mediúnica
que são desenvolvidos no IEE, além
de outros Cursos mais específicos,
tais como: Atendimento Fraterno,
Passes,
Expositores,
e
outros
relativos a Estudos Espíritas que o IEE
proporciona, e com isso, começar a
servir nas tarefas assistenciais do IEE.
O Curso Básico de Espiritismo é
requisito exigido para que se frequente
qualquer outro curso oferecido pelo IEE.
Todos os interessados em participar do
Curso são previamente entrevistados
pela Coordenação dos Cursos, com o
fim de se verificar se os pré-requisitos
para inscrição e frequência estão
sendo atendidos.
CURSO DE EDUCAÇÃO MEDIÚNICA
O Curso de Educação Mediúnica tem uma
duração de 2 anos, dividindo-se, pois, em
dois programas sequenciais, I e II.

O Curso, através de aulas semanais às
quartas-feiras, das 20:00 às 22:00 hrs,
ou das 15:00 hrs às 17:00 hrs, e que se
estendem da 2ª quinzena de fevereiro
até fim de novembro, com intervalo
em julho, está assentado em dois
fundamentos básicos que constituem
os seus referenciais:
- conhecimento doutrinário, extraído
das obras codificadas por Kardec, em
particular “O Livro dos Médiuns”,
- conduta espírita, ética e moral
segundo as orientações de Jesus,
contidas no seu Evangelho.
O objetivo do Curso é o de preparar
o participante para exercer a
mediunidade, no grau em ela se
manifestar, da forma mais natural
possível, em qualquer situação e
plano de vida. Os programas têm os
seguintes objetivos:
Programa (Ano) I
Parte Teórica: Propiciar o conhecimento
aprofundado da Doutrina Espírita com
enfoque no estudo da mediunidade.

APOIO

Ao concluir este ciclo de estudos,
(3 anos) haverá a possibilidade de
participar dos diversos trabalhos
assistenciais desenvolvidos no IEE e/
ou de outros Cursos mais específicos,
e
aqueles
que
tiveram
suas
faculdades mediúnicas despertadas
e desenvolvidas, deverão participar
dos trabalhos de desenvolvimento
mediúnico, objetivando atingir, para
sua faculdade mediúnica, um grau
harmônico e plenamente controlado.
CURSO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
A evangelização tem como objetivo
despertar
gradativamente
a
sementinha divina que Deus inseriu
em cada uma de suas criaturas.
Logo cabe ao evangelizador criar um
ambiente e atividades envolventes
para desabrochar tais qualidades nas
crianças. Desse modo proporcionamos,
à luz da Doutrina Espírita, a chave do
esclarecimento e da verdade sobre
as leis da vida, desenvolvendo assim
adultos mais seguros e conscientes
de sua existência e de suas
responsabilidades.

