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Resoluções ou Ações de Ano Novo 
LEIA TAMBÉM

 IEE em Destaque 
O IEE se destaca, no universo das 
entidades espíritas, pelo papel 
relevante que atribui ao seu quadro 
de associados, estimulando sua 
participação nos órgãos diretivos da 
Casa.  Acompanhe na página 3.

Crônica Espírita
Já sentiu a tua fé ser abalada 
ou fortalecida? Quando?  Já se 
questionou sobre o poder da fé e da 
esperança?  Leia na página  3.

Evangelho
Jesus trouxe o consolo através 
de parábolas perfeitas. Apresenta 
o Deus misericordioso que nos 
perdoa incondicionalmente. 
Trouxe-nos a fé em nós mesmos, 
em Deus e no futuro. Página 5. 

Assunto em Família
A Doutrina Espírita alargou nossos 
horizontes para além da vida física 
e revelou-nos a vida do Espírito 
imortal. E é dentro do núcleo 
familiar que o Espírito inicia este 
aprendizado, desenvolvendo 
virtudes e extirpando defeitos.    
Leia à página 6. 

A última noite do ano talvez seja o momento em que a humanidade está mais voltada 
para a paz e desejando o bem. Será? Saiba mais à página 4

Mensagens de Amigos  
O IEE continuamente recebe 
através dos diversos trabalhos 
mediúnicos, mensagens de 
amigos espirituais. Para estender 
este consolo a mais corações, 
temos reproduzido a cada edição 
uma seleção especial. Página 7.

 Matéria Especial
Para que a vida seja plenamente 
saudável, a consciência deve 
elaborar um comportamento 
que proporcione uma perfeita 
sintonia entre o sexo no qual 
reencarnamos e a nossa 
manifestação psíquica. Saiba 
mais na página 7. 

Matéria Doutrinária
Cabe à Casa Espírita 
oferecer aos frequentadores 
oportunidade para desenvolver 
autoconhecimento, através de 
estudos dos ensinamentos do 
Mestre e da obra codificada 
por Kardec.  Saiba como na 
página 8.



sugEsTão DE LEITuRA

ser Feliz é Tudo!
Mais um ano se inicia. Tempo de reflexão, de desejos e de promessas 
no ar... Tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais. São os nossos 
caminhos em busca da felicidade.

 A felicidade está mais próxima do que imaginamos, está ao alcance de 
todos, sem exceção, cada um na sua medida, na sua maneira de ver 
o mundo. A felicidade está no relacionamento com os mais próximos, 
nas coisas simples de nosso dia-a-dia, atitudes que juntas vão fazendo 
um conjunto tão belo e intenso que faz com que tudo se modifique a 
nossa volta para melhor.

Fazer o bem gera outro bem, um sorriso gera outro sorriso, uma 
gentileza gera outra gentileza formando uma corrente que cresce e 
envolve a todos. Nós nascemos com a capacidade de fazer o bem, 
viemos para sermos felizes.

O mundo segue implacavelmente sua evolução e cabe a nós seguirmos 
construindo a nossa. Todo ano novo nos chama para a renovação, é 
tempo de iniciar algo novo. 

A hora é agora. Vamos fazer uma lista de dez atitudes simples que 
gostaríamos de mudar em nós mesmos. Vamos classificá-las em ordem 
de prioridade, da mais relevante para a menos importante. Comecemos 
com a primeira da lista. Tracemos um plano de como atingir a mudança. 
E todos os dias pela manhã vamos relembrar o plano e praticar até 
atingirmos nosso objetivo. Depois de atingido, vamos buscar manter 
por uma semana até a nova atitude ficar consolidada. Passemos então, 
para a segunda da lista e assim por diante.

Aos poucos vamos percebendo a nossa transformação. Se algum 
dia ficarmos em dúvida quanto ao nosso potencial, olhemos para o 
passado e veremos o quanto caminhamos...

Acreditemos, Ser Feliz é Tudo e só depende de nós!

Mauricio Romão
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Nunca é demais para o leitor espírita ressaltar as obras de André Luiz. São 13 
livros que foram psicografados por Chico Xavier, no qual, André Luiz relata as 
experiências vividas após desencarnar. Selecionamos para o amigo leitor um 
breve resumo dos últimos livros.

EvolUção Em DoIs mUnDos: Estuda a "evolução filogenética" do ser, 
objetivando avaliar o conceito rígido da ciência e a mensagem consoladora 
de Jesus rediviva pelo Espiritismo. Apresenta estudo científico, envolvendo 
conhecimentos de física e biologia, como: fluido cósmico; evolução e 
hereditariedade; evolução e sexo; existência da alma; mecanismo da mente e 
simbiose espiritual; e temas como alimentação dos desencarnados; matrimônio 
e divórcio; aborto criminoso e invasão microbiana. 

mEcanIsmos Da mEDIUnIDaDE: Apresenta o estudo e a explicação espírita 
da mediunidade à luz da Ciência. Objetiva oferecer aos médiuns e interessados 
os recursos preciosos para o conhecimento de si mesmos e os mecanismos que 
envolvem o fenômeno mediúnico. Fala do conceito sobre energia, átomo, onda 
mental, química nuclear, reflexos condicionados, ideoplastia, psicometria e obsessão.

sExo E DEstIno: Veicula conceitos da Espiritualidade Superior, em torno de sexo e 
destino. Objetiva afirmar a aplicação da lei de causa e efeito na retificação do caminho 
evolutivo.  Lembra que a existência física, da infância à velhice, é dom inefável que 
cabe a todos louvar com gratidão a Deus pela oportunidade da reencarnação.

E a vIDa contInUa... Apresenta o retrato espiritual da criatura ao desencarnar, 
objetivando demonstrar que a vivência dos habitantes do Além está relacionada com 
sua condição mental. Ensina a prática do auto-exame na certeza de que a vida continua 
plena de esperança e trabalho, progresso e realização, ajustada às leis de Deus.

FESTA DE ENTREGA DAS SACOLINHASDE NATAL NO IEE . 
No dia 4 de dezembro foi realizada a festa de entrega das sacolinhas ao grupo das 
alunas gestantes de 2016. As oitenta alunas, acompanhadas de seus filhos, foram 
recebidas por mais de trinta voluntários. Num ambiente festivo, foi oferecido lanche, 
suco, pipoca e algodão doce. E claro, bolo de aniversário celebrando o nascimento 
de Jesus. A programação também ofereceu duas estações de recreação para as 
crianças e jovens, uma de pintura artística e outra escultura de balões. O momento 
especial aconteceu no auditório com a narração de uma linda estória, lembrando a 
todos nós o verdadeiro sentido do Natal. Ao final da festa, o papai Noel fez a entrega 
das sacolinhas recheadas de presentes às 166 crianças e jovens. 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO NO IEE. 
A tradicional confraternização do IEE aconteceu no dia 7 de dezembro.Tudo começou 
com uma programação muito especial no auditório. O presidente da diretoria, 
Sr. Maurício F. A. Romão abriu a noite, agradecendo a presença e participação de 
todos nas atividades de 2016. Na sequência, o presidente do Conselho, Sr. André 
S. Gertsenchtein fez homenagem a três antigos trabalhadores da casa – à Sra. 
Geny Oliveira e aos Srs. Aldo Colasurdo e Nelson Firmino. Em seguida, a palestrante 
convidada, Sra. Heloisa Pires, proferiu a palestra sobre os Ensinamentos de Jesus. 
E, fechando a programação no auditório, o Coral Interlúdio do Grupo Espírita Batuíra, 
regido pela maestrina Eliana Galassi, apresentou uma seleção de músicas natalinas. 

PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 2017 
A programação já se encontra no mural do térreo, onde todos poderão consultar  
a data de início dos cursos das áreas doutrinária, educacional e filantrópica.



André Steagall Gertsenchtein
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Papel do Associado segundo o Estatuto do IEE. 
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Muitas instituições devotadas à 
prática do Bem contam com seus 
colaboradores para atingir às finalidades 
a que se propõem. Poucas, no entanto, 
dão tanto espaço a esses colaboradores 
quanto o Instituto Espírita de Educação.

O IEE se destaca, no universo das 
entidades espíritas, pelo papel relevante 
que atribui ao seu quadro de associados, 
estimulando sua participação nos 
órgãos diretivos da Casa.

A cada dois anos o IEE promove 
eleições para renovação do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria Executiva, das 
quais podem participar, como eleitores, 
todos os associados efetivos, e como 
candidatos, todos os associados 
efetivos (ao Conselho Deliberativo) e os 
associados efetivos com mais de um ano 
nessa condição (à Diretoria Executiva). 

Quem disciplina os deveres e direitos 
de cada uma das modalidades de 
associado é o Estatuto do IEE, em 

seu Capítulo III (DOS ASSOCIADOS - 
admissão, direitos e deveres). 

E como fazer para tornar-se um 
associado do Instituto Espírita de 
Educação? Basta procurar, na Secretaria 
do IEE, o “Formulário de Associação”, 
preenchê-lo e tornar-se, em princípio, 
um “associado contribuinte”. Esta é 
uma categoria de associado destinada 

àqueles que gostariam de contribuir, 
inclusive financeiramente, com as 
ações do IEE, mas sem participar mais 
ativamente de suas decisões. 

Para os que desejarem, decorrido um 
ano como associado contribuinte, 
e participando regularmente de 
alguma atividade da Casa, é possível 
a transferência à categoria de 

associado efetivo, permitindo, assim, 
participação mais ativa nas instâncias 
decisórias do IEE. 

Nesse momento passa a ser possível 
atuar, com direito a voto, das 
Assembleias Gerais, e, na condição 
de votante, de eleições para Diretoria 
Executiva e Conselho Deliberativo. 
Também será possível a qualquer 
associado efetivo inscrever-se como 
candidato ao Conselho Deliberativo. 
Passado um ano na condição de 
associado efetivo, finalmente, é possível 
participar das eleições para a Diretoria 
Executiva, como candidato.

Ao longo dos anos observamos como é 
positiva a convivência de Conselheiros 
e Diretores mais antigos com outros 
mais recentes, tendo como resultado 
ideias sempre renovadas.

Peça ao dirigente do seu trabalho 
para combinar com o Presidente do 
Conselho uma visita a uma reunião. 
Teremos prazer em recebê-lo! 

D. Geny Oliveira e Srs. Nelson Firmino e Aldo Colasurdo (associados desde 1973)

CRôNICA EsPÍRITA

Maria Luiza Zilio Ferreira

Refletindo sobre o tema me vi diante 
de questões complexas e muito 
delicadas presentes na vida.

Difícil resistir ao desejo de perguntar: 
Já sentiu a tua fé ser abalada ou 
fortalecida? Quando? Já as perdeu? 
Já se questionou sobre o poder da fé 
e da esperança?

Não  f a l t am expe r i ênc i as  que 
retratam esse poder.

Quantas vezes ouvimos: tenho fé e 
esperança na justiça divina; tenho fé 
na cura; tenho esperança que sairei 
dessa; a fé me curou; a fé me salvou.

No entanto, é necessário entendermos 
o poder que lhes é atribuído, para não 
criarmos dogmas.

A fé remove montanhas; a tua fé te curou; 
a fé é mãe da esperança, são abordadas 
no Evangelho Segundo o Espiritismo.

Como entender o significado? Em que 
bases estão alicerçadas?

Se estiverem alicerçadas no conceito 
de um Deus interventor que premia 
e castiga; tem compaixão pelos que 

“merecem” e é impiedoso com os que 
não cumprem suas leis, facilmente 
a nossa fé sofrerá impactos. 
Como entender que não somos 
“merecedores” da compaixão divina?

As situações de doenças e tragédias 
são as que mais “testam” a força 
da fé e da esperança. As perguntas 
diante da vida, as indagações perante 
o sofrimento, a história de cada um, 
pergunta àquele Deus: Porque eu?

A visão espírita nos auxilia ao 
desenvolver o conceito da fé 
raciocinada e a esperança operosa. 
A fé inabalável que resiste ao exame 
da razão não se fragiliza diante da 
doença, dos fracassos e tragédias. 

Está alicerçada na compreensão 
dos caminhos evolutivos. Na 
concepção de um Deus que age 
segundo Leis que respeitam a 
liberdade de escolha e o grau 

evolutivo dos Espíritos, sem deixar 
de ampará-los.

A fé que confia em Deus e nos 
Espíritos Superiores entende que as 
dificuldades, as dores, os sofrimentos, 
atendem aos propósitos de escolhas 
do espírito; servem como aprendizado 
e redirecionamento de vida.

O poder da fé reside na consciência 
do poder que o espírito tem de 
promover a transformação em si e no 
mundo. Fé e esperança produtivas 
agem, movimentam-se, transformam. 
É resultado do trabalho do Espírito.

Esperança e Fé na nossa capacidade 
de superação. Eis o poder. Estamos 
a caminho da transformação que 
temos condições de fazer. Fé de que 
a humanidade é muito melhor do 
que está. Esperança é esperar sem 
passividade, agindo para despertar 
os nossos potenciais. Fé é produzir 
essa transformação.

Fé e Esperança



Alexandre Caldini

Uma noite especial

Há uma enorme diferença entre uma 
noite qualquer e a noite de 31 de 
dezembro. Na última noite do ano 
buscamos a família e os amigos e, 
junto deles, nos confraternizamos 
em amor. É uma noite onde nos 
desarmamos, respiramos paz e 
nos deixamos levar. Sonhamos e 
nos permitimos o encantamento. 
Nessa noite colocamos de lado o 
medo, a angústia, a revolta e a dor. 
Simplesmente acreditamos. A última 
noite do ano talvez seja o momento 
em que a humanidade está mais 
voltada para a paz e desejando o 
bem. É um momento forte, de boa 
vontade e otimismo, onde todos 
renovamos nossas esperanças 
num futuro melhor. É uma noite 
onde nos embelezamos por fora, 
mas também por dentro. Nos 
permitimos a gentileza, a harmonia, 
o bem estar e a fraternidade. É uma 
noite onde a confiança vence a 
desconfiança. 

365 noites de Réveillon

Mas e se todas as noites e todos 
os dias do ano fossem assim? E se 
conseguíssemos manter o mesmo 
clima de esperança, fraternidade e 
paz do Réveillon nos 365 dias do 
ano? E se todas noites e todas as 
manhãs do ano todo, nós todos 
desejássemos um futuro melhor? 

Melhor ainda: e se todas as noites 
e manhãs ao invés de apenas 
desejar, partíssemos para a ação, 
construindo um futuro e um 
presente melhor? O que seria da 
humanidade? Seria a glória: a paz, 
o progresso e a harmonia. 

Mas seria possível esse paraíso? 
Diz-nos o espiritismo que sim, 
que o mundo caminha para esse 
futuro. Mais cedo ou mais tarde a 
humanidade, nós, nos daremos 
conta de que temos que agir todos 
juntos no bem. E que só agindo 
assim seremos felizes e teremos paz. 

Resoluções de ano-novo

No começo do ano a gente pensa 
no que quer melhorar em nossas 
vidas. São as famosas resoluções 

de ano novo. Mas e se essas 
nossas resoluções fossem além de 
apenas perder peso, exercitar-se 
ou aprender inglês? E se ao invés 
de usar das simpatias e mandingas 
em busca de saúde, felicidade e 
prosperidade, atuássemos para 
tal? Agora que o ano começa, 
neste momento em que todos 
pensamos no ano e no futuro, 
pensemos de forma mais profunda 
em nosso papel na humanidade. 
O que estamos fazendo aqui? Por 
que encarnamos? Por que estamos 
nesta família, neste país e neste 
trabalho? Qual nosso papel? O que 
estamos fazendo da oportunidade 
que nos é dada? Estamos honrando 
esta verdadeira graça que é nossa 
chance de, encarnados, atuarmos 
na Terra? Estamos fazendo a 
diferença em nosso entorno? 
Estamos diminuindo o sofrimento 
de alguns? Estamos promovendo 
a paz e a fraternidade? Estamos 
lidando bem com nossos desafios? 
Estamos nos melhorando tanto 
moral quanto intelectualmente? 
Somos dignos representantes de 
Deus na Terra?

Da esperança ao protagonismo

Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á. 
Buscai e achareis. Vai e não peques 
mais. Jesus sempre pregou a ação. 
Não seria então adequado que 
seguíssemos seus conselhos e 
exemplos e, agora, já, neste novo 
ano, aliássemos à esperança, 
nossa mais diligente ação? 

Ajamos! Ajamos já. Ajamos no bem. 

Que tal agora neste ano que 
começa fazermos mais por todos, 
inclusive por aqueles que enxergam 
o mundo de forma diversa da 
nossa? 

Que tal nos empenharmos em 
nosso reconciliamento com os que 
não nos damos? 

Que tal nos comprometermos 
apenas com a boa fala, aquela que 
não agride mas constrói, apazigua 
e que traz paz e esperança? 

Que tal tomarmos a resolução 
de perdoar incondicionalmente 
ou melhor ainda, que tal nos 
comprometermos em não nos 
ofendermos, e assim, nem precisar 
perdoar? 

Que tal nos comprometermos em 
sermos menos ranzinzas e severos 
e nos fazermos mais leves, afáveis, 
divertidos e otimistas? Que tal 
sermos menos chatos?

A esperança é boa e necessária 
pois acalenta. Mas esperança sem 
ação é carro sem combustível: não 
sai do lugar. Esperança é sonho e 
sonhar é bom, mas apenas a ação 
transforma o sonho em realidade. 
Conciliemos nossas esperanças 
com nossa ação. Sejamos o 
motor do bem que queremos ver 
acontecer. Sejamos donos de 
nosso destino e realizemos nosso 
presente e futuro. 
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Resoluções ou Ações de Ano Novo
Levantemo-nos

A palavra Réveillon tem origem 
no Francês. Vem de réveiller que 
significa levantar-se, acordar. O 
Réveillon, a comemoração de 
ano novo, tem exatamente esse 
significado: o despertar para a 
renovação. Renovada ação. 

Aproveitemos este início de ano e 
nos levantemos. Saiamos tanto do 
conformismo letárgico, como do 
inconformismo sem ação. Ambos 
nada de bom produzem. 

Juntemos ao nosso inconformismo 
com o que ainda é injusto, a 
nossa firme ação no bem. Ajamos! 
Mudemos o mundo pelo nosso 
movimento. Fortaleçamos os que 
já atuam no bem. Valorizemos seus 
bons exemplos e ações. Imitemo-
los e outros nos imitarão. 

Assim fazendo, veremos acon-
tecer o mesmo que se deu com 
o tabagismo: fumar era sofisti-
cado, mas conforme a humani-
dade evoluiu as pessoas foram 
deixando o cigarro. E fumar ficou 
mal visto. Fumar já não é mais 
sexy e sofisticado. Há enorme 
pressão social para que se dei-
xe o cigarro. A mesma pressão 
social fará com que se deixe de 
agir no mal e na desonestidade. 
Levar vantagem sobre o outro 
está deixando de ser esperto. 

Felizes anos novos!

A humanidade sempre evoluiu e 
segue evoluindo. A Terra caminha 
para seu destino. Passaremos de 
um atribulado mundo de provas e 
expiações – onde o mal prepondera 
– para um interessante mundo 
de regeneração – onde o bem 
prepondera. E nós, os que aqui 
estamos e atuamos, podemos 
aproveitar este início de ano e dar 
uma aceleradinha nesse processo 
de redenção da Terra. Basta que 
cada um de nós cuide de si. Que 
cada um aja em sua melhora, e o 
mundo também melhorará.

Forjemos já, agora, neste ano novo, 
nossos vários e FELIZES ANOS 
NOVOS!
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Capítulo VI – O Cristo Consolador

Capítulo VI – O Cristo Consolador

Heloisa Pires

Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE

No tempo e no espaço tentamos 
educar pelo medo. Imaginávamos 
deuses cruéis que castigavam quando 
contrariados ou por simples prazer.

Moisés tentou fazer com que déssemos 
um salto na compreensão de Deus, 
mas homem da sua época apresentou, 
sim, o Deus único, mas cruel, vingativo, 
incapaz de perdoar. Javé não perdoou 
Adão e Eva e os expulsou do Paraíso 
condenando-os ainda a sofrer para 
conseguir o alimento e a sofrer a 
necessidade do trabalho. Não houve 
perdão na alegoria por nós criada....
Ainda um deus terrível protege Noé e 
tenta destruir a raça de Caim. O deus é 
antropomórfico, reflete nossos defeitos, 
projetando-nos no deus por nós criado.

Continuávamos nossa caminhada 
rumo à transcendência, adorando e 
temendo deus. O espírito da caridade 
não havia surgido. Guerras, escravidão, 
desrespeito eram constantes e aceitos 
por uma maioria. Era necessário nos 
desenvolvermos no amor. Era preciso 
respeitar o próximo. Mas precisávamos 
ainda compreender quem era o nosso 
próximo. Jesus seguia nossos erros 
e acertos das dimensões espirituais, 
iluminadas pelo Amor. Verificava 
nossa dificuldade em compreendê-lo 
e segui-lo. Demonstrando um amor 
incondicional resolveu exemplificar a 
arte de bem viver, reencarnando entre 
nós. Sabia da nossa ignorância, da 
nossa incapacidade de amar, dos 

nossos medos da vida, da morte e do 
Deus que criáramos e resolveu trazer-
nos O Consolador. Sábio, poeta, irmão 
amoroso, convida-nos a descansarmos 
através de verdadeira poesia: “Vinde 
a mim todos os que andais em 
sofrimento e vos achais carregados, 
eu vos aliviarei...Porque o meu jugo é 
suave e o meu fardo é leve.”

Jesus trouxe o consolo através de 
parábolas perfeitas. Apresenta o 
Deus misericordioso que nos perdoa 
incondicionalmente. A Parábola do Filho 
Prodígio, da Ovelha Perdida, do Festim 
de Núpcias acalmou nossos corações. 
Trouxe-nos a fé em nós mesmos, em 
Deus e no futuro. A compreensão da 
força do nosso pensamento (se olhardes 
para uma mulher cobiçando-a já 
cometeste adultério), as potencialidades 
luminosas que possuímos (sois deuses, 
sois luzes) a nossa imortalidade (Paulo 
de Tarso: Se Jesus ressuscitou, todos 
nós ressuscitamos...) mudaram a vida de 
todos que começaram a compreendê-
lo. Jesus só impôs uma condição: é 
necessário amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo. 
E compreendendo nossas dificuldades 
explica quem é nosso próximo na 
Parábola do bom Samaritano. Escolhe 
um samaritano para nos fazer refletir que 
somos todos iguais, criados da mesma 
forma, com direitos que nascem do 
cumprimento do dever, O samaritano, 
considerado inferior por não realizar 
todos os rituais desejados na religião 

judaica, comporta-se exatamente como 
seria preciso: socorre o homem ferido 
na estrada como faria a um irmão de 
sangue. Enquanto o sacerdote vira as 
costas ao necessitado, o samaritano 
carrega-o a uma hospedaria e ainda 
deixa dinheiro para que cuidem dele. 

Até hoje, mais de 2000 anos passados, 
essa história nos desperta para a 
compreensão de que o nosso próximo 
está em toda parte. Vamos encontrá-lo 
em todo o Universo. É como dizia Paulo 
de Tarso: é o grego, o romano, o judeu, o 
muçulmano e diríamos hoje: o católico, o 
espírita, o homem e o menino que vive na 
rua são nosso próximo, nossos irmãos.

A luz é tão intensa e é difícil permitir 
enxergarmos, porque ela ainda nos 
cega ou nos confunde. Somos como 
os escravos criados numa caverna, a 
de Platão, com as costas viradas para 
a luz. Só enxergamos as sombras 
que aparecem na parede da caverna 
e julgamos que constituem toda a 
realidade. A luz que Jesus nos trouxe vai 
aos poucos nos fazendo compreender 
a verdade porque ela nos libertou da 
escuridão através do Consolador. 
Mas sabia que não o entenderíamos 
completamente e prometeu enviar 
O Consolador Prometido que disse 
que compreenderíamos e que 
ficaria conosco. Kardec, ex-druída 
reencarnado, foi o escolhido para 
a nobre tarefa. Como sacerdote 
druida Kardec já conhecia a verdade 

“Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse 
sobre o Consolador prometido: o conhecimento 
das coisas, que faz com que o homem saiba 
de onde vem, para onde vai e porque está na 
Terra; lembrança dos verdadeiros princípios da 
Lei de Deus e a consolação pela fé e pela 
esperança.” ESE – cap 6, item 4
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e devido ao seu desenvolvimento 
intelecto moral, reencarnava com a 
missão de trazer O Consolador, O 
Espiritismo. De mãos dadas com a sua 
esposa Amelie Boudet, cumpria com 
brilhantismo sua tarefa. O espírito de 
verdade preside o estabelecimento 
do Espiritismo. 

O Espiritismo desvenda os mistérios 
da dor, da doença, da morte. Não 
existe mistério apenas desconheci-
mento da lei da Reencarnação. Cria-
mos, explica, “A Gênese” no capítulo “ 
O mal e o bem”, a maioria dos males: 
a fome, a desigualdade, a guerra, pro-
blemas que nos atormentam . Na fi-
leira das reencarnações, experiências 
agora difíceis e desagradáveis vão de-
senvolvendo nossa Razão e nossa Fé. 

A cartilha do Amor de Jesus é 
representada por Kardec e o 
desenvolvimento das Ciências e uma 
maior maturidade nos permite entender 
melhor, nos condicionando a atender 
ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, 
porém nossa dificuldade ainda é imensa. 
Mas hoje compreendemos melhor 
que ontem e amanhã conseguiremos 
praticar os ensinamentos consoladores 
e libertadores do Mestre de Nazaré. 

Queiramos ou não existe um 
determinismo junto ao nosso livre 
arbítrio: somos luzes, somos herdeiros 
da luz, Deus, herdamos o gene divino 
e queiramos ou não conseguiremos as 
luzes que nos são próprias.



Vera Cristina Marques de Oliveira Millano
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Vive a sociedade contemporânea o 
grande momento de transição de 
Mundo de Provas e Expiação para 
Mundo de Regeneração. E a busca 
da paz e da felicidade nem sempre 
está sendo feita por caminho digno. A 
ambição, a desonestidade e o egoísmo 
estão gerando tormentos de toda ordem.

O atual progresso tecnológico 
das ciências infelizmente não foi 
acompanhado de uma evolução 
moral dos sentimentos, e por isso não 
pôde impedir o deterioramento da 
família, vitimada por inúmeros fatores 
que se têm enraizado no organismo 
social de forma cruel. 

Por desconhecer a finalidade desta 
instituição chamada família, grande 
parcela da humanidade duvida 
da sua importância, despreza sua 
estrutura e desvaloriza seus laços 
consanguíneos e afetivos.

A Doutrina Espírita alargou nossos 
horizontes para além da vida física e 
revelou-nos a vida do Espírito imortal. 
Impulsionados pela Lei do Progresso 
somos submetidos a vivenciar diferentes 
experiências no plano físico, nas mais 
diferentes situações, para aquisição do 
conhecimento e da mais elevada moral. 
Impossível progredir sem reencarnar. E 
a alma que reencarna vem do Mundo 
Espiritual para progredir, educar-se e 
aprender a viver a Lei que governa todo 
o Universo, que é a Lei do Amor. E é 
dentro do núcleo familiar que o Espírito 
inicia este aprendizado, desenvolvendo 
virtudes e extirpando defeitos.

A Benfeitora Joanna de Ângelis, na 
obra “Constelação Familiar”, alerta-
nos: “A família é a base fundamental 
sobre a qual se ergue o imenso edifício 
da sociedade. Toda vez que a família se 
enfraquece a sociedade experimenta 
conflitos, abalada nas suas estruturas.”

Como fortalecer os laços desta instituição 
de origem Divina, chamada FAMÍLIA? 
Onde encontrar a cura definitiva para os 
males que assolam a humanidade?

Só o AMOR, conforme ensinou e 
viveu o CRISTO resolverá os imensos 
e angustiantes tormentos humanos. 
Fará com que as criaturas todas 
compreendam que somente por meio 
do auxílio recíproco encontrarão paz; 
que não há dores isoladas, porque 
os distúrbios de cada um produzem 

os desequilíbrios do conjunto e que 
a felicidade não pode ser aquisição 
egoísta desde que é improvável o júbilo 
de alguém cercado pelas lágrimas de 
muitos. 

Somente conhecendo e seguindo a 
mensagem deste Espírito incomparável 
descobriremos que a família não é 
somente foco de lutas e problemas, 
mas também fonte geradora de 
felicidade quando há entre todos os 
seus componentes a iluminação de 
princípios espirituais superiores.

Iniciemos a construção da família ideal 
sobre a base sólida do Evangelho 
do Cristo, aonde a Verdade vem 
acompanhada de esperança, coragem, 
ética, resignação e confiança em 
Deus. Não nos deixemos abater pelas 
influências destrutivas que interferem 
em nossos melhores propósitos e nos 
afastam de nossos novos e iluminados 
ideais. Busquemos a ajuda dos 
Benfeitores da Vida Maior, para que em 
uma parceria incrível, possamos iniciar, 
em nós, a grande transformação que 
nos levará a aquisição da paz e do 
equilíbrio interno, e a consequente 
construção deste tão esperado Mundo 
de Regeneração.

Implantemos o estudo do Evangelho de 
Jesus em nosso núcleo familiar, onde o 
hábito das reuniões evangélicas no lar 
despertará e acentuará o sentimento 

de fraternidade que deve existir entre 
as criaturas, levando a uma convivência 
mais amorosa. Será o encontro 
harmonioso dos componentes do lar 
em torno dos ensinamentos de Jesus, a 
fim de melhor vivê-los e exemplificá-los. 

O hábito de estudarmos Jesus dentro 
de nosso lar não é criação da Doutrina 
Espírita. A necessidade de abrirmos 
este momento para pensarmos no 
bem, para nos aproximarmos de Deus 
através do conhecimento e da elevação 
de pensamentos, foi-nos sugerida pelo 
próprio Jesus em suas visitas à casa de 
Pedro, onde se reunia com os apóstolos, 
como nos ensina o Espírito de Néio 
Lúcio, em “Jesus no Lar”, capítulo um. 
E em todos os lares que Ele visitava 
iniciava a conversa elevada, proveitosa 
e convidava as pessoas a estudarem 
os textos sagrados, ensinando-nos a 
valorizar o tesouro do tempo no diálogo 
fraterno e no aprendizado.

Escolha um dia e um horário da semana 
em que seja possível a presença de 
todos os membros da família ou da 
maior parte deles. Convide todos que 
convivem em seu lar, se não puderem 
ou não quiserem participar, faremos 
sozinhos, só fisicamente, na certeza 
de que Jesus se fará presente através 
de seus Mensageiros. Ninguém deve 
ser constrangido a participar das 
reuniões. Observar rigorosamente 
esse dia e horário para facilitar a 

Evangelho no lar, nosso encontro com a paz!
assistência espiritual e solidificar o 
hábito da reunião. O respeito ao dia e 
horário, escolhido em comum acordo 
com todos que irão participar, já 
demonstra o interesse e o valor que 
estamos dando a este novo hábito. 
Caso surjam mudanças na rotina de 
nossas atividades e haja necessidade, 
podemos alterar este dia ou horário, 
sem problemas. 
Escolhido dia e horário, a reunião será 
feita uma vez por semana. O cultivo dos 
bons pensamentos satura o ambiente 
doméstico de boas vibrações e facilita 
a presença destes Benfeitores, que 
trazem amparo e inspiração necessários 
para superar as dificuldades que 
porventura surjam na vida.  
Assuntos adiáveis não devem interromper 
a reunião e visitas inesperadas serão 
bem-vindas à mesma. 
Qualquer cômodo da casa pode ser 
escolhido para a prática do Evangelho 
no Lar; se o tempo estiver agradável, 
que tal fazer a reunião na varanda ou no 
jardim? 
É um momento de festa Espiritual 
em nosso lar! A Prece inicial, a 
leitura edificante, os comentários, as 
vibrações e a prece final fornecem 
alimento substancial para o Espírito 
carente de paz e sabedoria!
Busquemos a ajuda dos ensinos 
de Jesus para destruir o egoísmo 
com a beleza do amor incondicional 
e salvaremos a família, que jamais 
desaparecerá da sociedade terrestre, 
porque a vida é incessante e a família 
oferece experiências transitórias e 
necessárias em nossa programação, 
que objetiva a família universal.
Em “Evangelho No Lar, Nosso 
Encontro Com a Paz” das Edições 
FEESP, encontramos: “Não importa o 
lado formal da família, qual a estrutura 
que ela apresenta neste momento. O 
que realmente importa é aproveitar 
a oportunidade de aprendizado que 
Deus nos oferta através da convivência, 
que poderá ser de carinho e alegrias 
com nossos afetos, ou de conquistas 
futuras com os desafetos do momento. 
Os desafetos de hoje serão nossos 
amores de amanhã. Esta é a grande 
proposta de Deus para estabelecer na 
Terra a Família Universal, a humanidade 
unida pelos laços do respeito e da 
fraternidade”. 



Luiz F.A Penteado

homossexualidade

PRogRAMAçãoMATÉRIA EsPECIAL

MENsAgENs DE AMIgos

Mensagens recebidas durante os 
trabalhos do grupo de Atendimento 
Espiritual

Nas decisões do dia a dia se faz 
importante pensar mais no próximo. Os 
erros mais frequentemente cometidos 
se dão pela falta de empatia. E se fosse 
comigo? Esta deve ser a pergunta a ser 
feita antes de qualquer atitude tomada.
A falta de empatia leva a situações de 
desconforto e causam desde a tristeza 
ao ódio e amargura em nossos irmãos. 
Como responsáveis, consciente ou 
inconscientemente, recebes de volta 
esta carga de energia, que de uma 
forma ou de outra, terás que filtrar.
Por diversas vezes a resistência te 
favorece, por outras e por motivos 
diversos, adoeces sem saber a causa.
Pense mais no próximo. Dedique-lhe 
mais amor, mais carinho e mais de teu 

Aprendemos que as Leis da Vida 
permitem que o Espírito utilize vários 
perfis de programação reencarnatória 
e, portanto podemos reencarnar 
diversas vezes em um só sexo para 
depois fazermos um longo percurso 
no sexo oposto ou reencarnar 
alternadamente em um e outro sexo. 
Esses conceitos evidenciam que a 
tarefa evolutiva de todos os Espíritos 
é desenvolver as qualidades psíquicas 
inerentes às duas polaridades. 
Para que a vida seja plenamente 
saudável, a consciência deve elaborar 
um comportamento que proporcione 
uma perfeita sintonia entre o sexo 
no qual reencarnamos e a nossa 
manifestação psíquica. 
Frequentemente o Espírito programa 
uma longa jornada apenas em um 
sexo, e quando se transfere para o 
outro, isto é, quando inicia uma série de 
reencarnações na polaridade oposta, 
muitas vezes, ainda se encontra com as 
marcas psicológicas do sexo anterior. 
A Homossexualidade é um fenômeno 
provocado por diversos fatores. 
Um desses, algo preponderante, 
é quando, em uma encarnação 
anterior, não soube manter a postura 

tempo de reflexão.O benefício é, como 
sempre, para todos.
Equipe

O nosso papel é fazer brilhar a luz 
que existe em cada um de nós. 
Ninguém nasce desprovido da 
capacidade de amar, de evoluir, de 
aprender e de crescer. Ninguém 
nasce incapaz de fazer o bem, 

psicológica e emocionalmente 
equilibrada. O abuso das experiências 
em uma das polaridades impõe a 
necessidade do retorno em outra, a 
fim de aprender a respeitar a função 
sexual. Portanto, a homossexualidade 
tem suas causas profundas na 
intimidade do ser espiritual. 
Devemos ver a homossexualidade 
como uma dificuldade evolutiva 
relacionada à adaptação do ser 
espiritual ao gênero no qual reencarnou, 
sem nenhuma censura ou preconceito. 
É importante diferenciar que o desejo, a 
inclinação, o afeto por uma pessoa do 
mesmo sexo é algo que denominamos 
orientação sexual. Mas a decisão de 
realmente se relacionar com alguém 
do mesmo gênero é uma opção 

de ajudar ao próximo e de servir  
a bons propósitos.
Durante a jornada da vida, cada 
“sim” e cada ”não” é uma decisão 
repleta de consequências. Tais 
resultados devem ser aceitos como 
aprendizados. Uns fazem crescer, 
outros tropeçar, mas todos fazem 
parte da jornada da evolução.
Não busques culpados em 
acontecimentos ou terceiros. O 
que acontece de bom ou de ruim  
é atraído por nossos pensamentos  
e escolhas. Na história de nossas vidas, 
o único a culpar ou a agradecer é a si 
mesmo, que permite, por suas atitudes  
e vibrações, o tipo de lição que virá.
Estude a si mesmo. Corrija a si 
mesmo. Aprenda consigo mesmo.  
E agradeças a Deus por acompanhar 
e guiar seus passos como zeloso Pai 
a observar sua evolução.
Equipe

do indivíduo.  Seja em que faixa de 
orientação sexual o ser se movimente, 
mesmo que não represente a opção 
ideal, estaremos sempre diante de um 
processo de evolução. 
No caso da homossexualidade, a 
finalidade desta inversão sexual é 
estimular o indivíduo a superar as 
dificuldades provocadas pela sua 
conduta na encarnação anterior, 
quando ele se entregou às paixões 
desgovernadas. 
Quando refletimos sobre todos 
esses pontos e entendemos os 
nossos irmãos, como espíritos em 
evolução, que tem como proposta 
superar processos do passado e 
encontrar a sublimação através do 
amor, percebemos que como nós 
eles esperam acolhimento, respeito 
e apoio para a tarefa e não rótulos, 
preconceito, rejeição e ridicularização 
que os excluem da sociedade, 
empurrando-os para os guetos onde 
serão levados à negação, a revolta e 
a exacerbação de comportamentos. 
Portanto, estejamos abertos para 
acolhê-los e ajuda-los a enxergar 
caminhos para o desenvolvimento, 
seguindo a orientação maior do Cristo: 
“amar ao próximo como a si mesmo”.   

PALEsTRAs E PAssEs
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
09 Jan Ano Novo
16 Jan O Exercício da Paz
23 Jan Viver em Sociedade 
30 Jan A Igualdade e o Amor ao Próximo
06 Fev Ser e Conviver 
13 Fev A idéia de Deus
20 Fev O Ser Integral

QUARtAS-FEIRAS - 12 h
11 Jan Ano Novo
18 Jan O Exercício da Paz 
25 Jan Fechado - Feriado

01 Fev Allan Kardec - O Codificador  
da Doutrina Espírita

08 Fev Ser e Conviver 
15 Fev A idéia de Deus
22 Fev Progredir e Melhorar

QUINtAS-FEIRAS - 20 h
12 Jan Ano Novo
19 Jan O Exercício da Paz
26 Jan Viver em Sociedade 
02 Fev A idéia de Deus
09 Fev A Busca da Felicidade 
16 Fev Liberdade e Igualdade 
23 Fev Ser e Ter 

SábADo - 10 h
14 Jan Ano Novo
21 Jan O Exercício da Paz
28 Jan Progredir e Melhorar

04 Fev Allan Kardec - O Codificador  
da Doutrina Espírita

11 Fev Valorização da Vida 
18 Fev A idéia de Deus
25 Fev Fechado - Emenda de Carnaval

ATENDIMENTo FRATERNo
DIA hoRA oBJETIVo / TEMA

2a. e 
5a.feira 19:30

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

CuRsos
ÁREA DOUTRINÁRIA

4a.feira
15 e 20:00 Básico de Espiritismo
15 e 20:00 Educação Mediúnica I  e II

20:00 Atendimento Fraterno
5a.feira 20:00 Básico de Espiritismo

20:00 Educação Mediúnica I
Sáb. 10:00 Educ. Espírita para Infância

7

ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
18:45 Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)
18:00 Inglês conversação

3a.feira 19:30 Espanhol (Básico I e II)
4a.feira 20:00 Informática básica
5a.feira 19:45 Informática - Internet

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

Sáb. 10:00 Informática básica

ÁREA FILANTRóPICA

3a. e 
5a.feira 14:30

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê

4a.feira 15:00 Curso para Gestantes



APoIo

Programação Doutrinária 2017:  Um Projeto de Estudo do Espiritismo. 
O alvorecer de um novo ano se 
aproxima e o Instituto Espírita de 
Educação, através da sua Diretoria, 
planeja os trabalhos que enseja realizar 
no ano de 2017, com o objetivo de 
proporcionar aos frequentadores da 
Casa ambiente onde se cumpram 
os fanais do Espiritismo, nos moldes 
idealizados por Kardec e inspirados 
pela espiritualidade Superior. 

Observar a axiologia do Espiritismo, 
resulta em apreender o seu aspecto 
científico, filosófico e religioso, através 
de estudos e pesquisas, permeados 
pela racionalidade e inspirados no 
permanente desejo de aprimoramento 
do conhecimento latente na 
humanidade. 

O Espiritismo é Ciência, porque se 
trata de conjunto organizado de 
conhecimentos relativos a certas 
categorias de fatos ou fenômenos 
analisados empiricamente, catalogados 
e relatados por seus pesquisadores. No 
dizer de Kardec: “a fé sólida é aquela 
que pode encarar a razão, face a face”, 
apontando para uma fé raciocinada. 

É Filosofia de cunho evolucionista e 
metafísico, pois pontua a necessidade 
de o homem ir em busca de seu 
autoconhecimento e do burilamento 
de suas qualidades morais espirituais, 
estimulando a verificação dos 
fenômenos que permeiam suas 
relações com o Universo, num 
permanente perquirir dos valores da 
Vida e da Humanidade. 

É Religião porque revela de modo 
lógico a relação humana com um 
princípio superior, Deus, relação esta 
incontestável e sem contradições, 
baseada nos ensinamentos do Cristo 

e redimensionada pelos Espíritos 
Superiores, conforme desígnios 
Divinos, norteando a existência do 
ser, que jornadeia por séculos pelo 
Universo, em múltiplas encarnações. 

Ciência e Religião representam as 
“ duas alavancas da inteligência 
humana. Uma revela as leis do mundo 
material, e a outra as leis do mundo 
moral. Mas aquelas e estas leis, tendo 
o mesmo princípio, que é Deus, não 
podem contradizer-se. Se uma fosse 
à negação da outra, umas estaria 
necessariamente errada e a outra certa, 
porque Deus não pode querer destruir 
a sua própria obra. A incompatibilidade, 
que se acredita existir entre essas duas 
ordens de ideias, provém de uma 
falha de observação, e do excesso de 
exclusivismo de uma e de outra parte. 
Disso resulta um conflito, que originou 
a incredulidade e a intolerância”i .

Face ao exposto, cabe à Casa 
Espírita oferecer aos frequentadores 

oportunidade para desenvolver 
autoconhecimento, através de 
estudos dos ensinamentos do Mestre 
e da obra codificada por Kardec, que 
constitui o “Consolador” prometido 
por Jesus no Evangelho. 

Baseados nessas premissas, no ano de 
2017 o Instituto Espírita de Educação 
irá oferecer cursos de estudo, como 
vem ocorrendo historicamente, com 
início na primeira semana de março, 
e matriculas conforme orientação no 
site, com algumas alterações na grade, 
para os iniciantes, a seguir relatadas: 

1. Curso Básico de Estudo do 
Espiritismo: este curso terá duração de 
dois anos e terá por objeto o estudo 
do Evangelho segundo o Espiritismo e 
do Livro dos Espíritos. As aulas serão 
semanais, nas quartas feiras, com 
duração de duas horas, com tempo 
dividido entre as duas obrasii . 

2. Curso de Educação Mediúnicaiii: 
visa o estudo do “Livro dos 
Médiuns”, isto é, as relações que se 
estabelecem entre os encarnados 
e desencarnados, permitindo aos 
alunos autoconhecimento e modos 
de observação do fenômeno 
mediúnico, bem como a educação 
da mediunidade. Esse curso tem 
duração de dois anos de estudo, com 
aulas práticas de autoconhecimento, 
no primeiro ano; e atividade mediúnica 
no ano seguinte. 

3. Curso de Fluidoterapia e de 
Atendimento Fraterno: serão oferecidos 
para alunos que concluíram o curso 
básico, habilitando-os para importante 
tarefa dentro da Casa Espírita, ambos 
de duração semestral. No primeiro 
semestre oferecido o Curso de 
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Atendimento Fraterno e no segundo 
semestre o de Fluidoterapia. 

4. Grupos de Estudo: Seguem 
pesquisas para a formação de grupos 
de estudo os quais serão implantados 
gradativamente, de acordo com 
os projetos específicos, com vistas 
a efetividade do conhecimento 
espírita. Se destinam aos alunos 
que concluíram o ciclo básico ou 
básico e mediúnico. Sua realização 
dependerá da aprovação do projeto 
e do interesse dos alunos. Os grupos 
de estudo serão somente compostos 
se houver um mínimo de seis membros 
interessados e sua divulgação ocorrerá 
especialmente através do site, após 
aprovação pela Diretoria e Conselho.

Finalmente cabe uma palavra sobre 
projeto em andamento de Curso de 
Iniciação à Pratica Mediúnica, para 
alunos que terminaram os quatro 
módulos (Evangelho e Mediúnico) e 
desejam dar continuidade a atividade 
mediúnica ou como médiuns ou 
como dialogadores, o qual será 
oferecido a partir do segundo 
semestre, se aprovado. 

O IEE e toda sua equipe de 
trabalhadores, inspirados na pratica 
do bem, continua ampliando os 
horizontes de divulgação doutrinária, 
bem como nas atividades de âmbito 
filantrópico e educacional, na 
busca da realização da efetividade 
dos princípios espíritas, norteados 
pelo amor e pela caridade rumo à 
realização da solidariedade humana, 
para realização do êxito existencial. 
i Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 
I, item 8, trad. Herculano Pires - ii Informações 
no Site - iii Esse curso deverá cumprir o pré- 
requisito a conclusão do Curso Básico.

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


