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Os animais e o espiritismo

“Os homens trazem no seu físico os traços indeléveis
da animalidade e sua alma reflete os instintos dos seres
inferiores da criação”. (Caibar Schutel – Gênese da alma).

Sugestão de leitura
A Questão Espiritual dos Animais é um
convite a reflexão sobre o significado da
existência dos animais. Outra sugestão
é: Gênese da Alma este livro mostra
também que os animais sobrevivem à
morte do corpo físico, conservando suas
individualidades. Leia mais na página 2.

Beneméritos da humanidade
Conheça na pag 2, um pouco da biografia
luminosa de Francisco de Assis - O
Mensageiro da Paz.

Psicologia e Espiritismo
Os atributos do espírito humano, como
a inteligência, o raciocínio, o instinto, a
memória, também são encontrados nos
animais, embora menos desenvolvidos.
Leia mais na página 5.

Educação Espírita para a
Infância e Juventude,
“Conduzir o pensamento dentro da
verdade, de tal forma que sinta responsável
com a sua própria evolução”. Leia mais
sobre evangelização na página 7.

Matéria Especial
Glaucia Savin traz reflexões importantes
sobre os hábitos alimentares.

Assuntos em Família
Notícias do IEE

Matéria Doutrinária

Crônica Espírita

Leia na página 6 informações sobre
como foi o 2º Encontro do IEE que
aconteceu em Maio. Veja também
como foi o Mednesp 2013.

“Deus fez o homem para viver em
sociedade” e que “o isolamento
absoluto é contrário à lei da
Natureza” Leia mais sobre a Lei da
Liberdade na página 8.

Conheça o que é o Vegetarianismo e
o Veganismo, lendo a matéria da pag
7. “Animais são nossos irmãos mais
novos, são nossos tutelados e,por
essa razão, merecem nosso respeito,
tanto quanto um irmão humano.”

Há uma relação de interdependência
emocional dos homens com os animais,
que pode ser por afinidade, aversão,
carinho ou indiferença. Porém, existe
uma conexão entre todos os seres,
que evolui na direção do equilíbrio. Leia
mais na página 6.
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Os Animais tem Alma?
Através do estudo do espiritismo aprendemos que os animais são
seres imortais em evolução, e que através da Lei de Reencarnação,
progridem para um estágio mais avançado, encarnando como seres
humanos.
Por esta razão, Deus, o criador de tudo e de todos, espera que nós
seres humanos respeitemos e auxiliemos os animais na sua marcha
de progresso, convivendo em harmonia e fraternidade.
Esta edição do Jornal do IEE aborda este assunto na matéria de capa
e nas demais seções.
Para um aprofundamento maior sobre o tema, recomendamos a leitura
das questões 592 a 723 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec;
a mensagem 33 do livro Conduta Espírita , e as questões 78 e 79 do
livro O Consolador.
Veja também a biografia maravilhosa de Franscisco de Assis, o
amigo dos animais e da natureza na página 3.
Acompanhe as novidades do movimento espírita na página 2, e as
notícias e programações do IEE, nas páginas 6 e 7.
“Tudo tem por alvo o progresso, a evolução para a perfeição...
não há ente animado por mais insignificante que pareça, por
mais microscópico que seja, que não esteja submetido à Lei de
Evolução” - Caibar Schutel, A Gênese da alma, pgs 13 e 14.
Boa leitura.
A redação.

Os livros sugeridos abaixo, e muitos outros
você pode adquirir na Boa Nova Editora http://www.boanova.net
A QUESTÃO ESPIRITUAL DOS ANIMAIS
Dra. Irvênia Prada

Este livro é um convite à reflexão sobre o significado
da existência dos animais: suceder de etapas na
longa jornada evolutiva do princípio inteligente.
Nossos companheiros de morada neste planeta
merecem
ser
compreendidos,
respeitados
e principalmente amados ao trilhar os mesmos
caminhos que certamente já percorremos.

GÊNESE DA ALMA – Caibar Schutel

O orgulho humano cavou um abismo intransponível
entre o reino dos homens e o reino animal. A falta de
estudo, de observação, e a ignorância presunçosa
permitiram o destaque do homem, classificando-o
como ser à parte da Criação. A alma não poderia
deixar de ter o seu começo, o seu nascimento no
reino animal, nos seres da criação, onde passou
por todas as transformações indispensáveis ao seu
progresso. Sendo a imortalidade da alma uma lei
natural, este livro mostra também que os animais
sobrevivem à morte do corpo físico, conservando suas individualidades.

Curso intensivo de iniciação
ao estudo do espiritismo

Rede Mundo Maior de Televisão
Desde janeiro de 2006, a TV Mundo
Maior, uma emissora da Fundação
Espírita André Luiz, apresenta uma
programação voltada para a educação
do ser integral, apontando o caminho
para a concretização de ideais sociais,
para a manutenção da saúde psíquica e
biológica, possibilitando a realização de conquistas materiais e espirituais.
A emissora aborda temas de interesse de diversas faixas etárias, conteúdo
educativo transmídia, em formatos de talkshows, dramaturgia, musical,
jornalísticos, infantis e outros e, ainda explorando todas as possibilidades
de comunicação audiovisual.
Está sediada em Guarulhos/SP e atua na divulgação dos conhecimentos
técnicos e científicos da obra social Casas André Luiz.

Você está interessado em conhecer a doutrina espírita? Deseja compreender
seus princípios e fundamentos? Aprecia o estudo em grupo, a troca de
ideias esclarecedoras? Então você não pode perder esta oportunidade!
O Instituto Espírita de Educação vai iniciar o Curso Intensivo
de Iniciação ao Espiritismo – edição 2013 – no próximo dia 23
de julho – 3ªf. às 20hs.

A programação é transmitida:
• Para todo o Brasil, pelo satélite Star One C2 com parabólica e receptor
digital;
• Pelo site: www.redemundomaior.com.br
• Por TV aberta, canal 13, Três Corações , MG – canal 11,
Ouro fino, MG

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na secretaria do IEE, com
a Alzira. Esperamos por você! Vamos estudar juntos!

As aulas serão sempre às 3ªs feiras – das 20hs às 22hs, sendo a última no
dia 7 de dezembro. Alguns dos temas que serão estudados neste curso:
•
•
•
•

Os aspectos científico, filosófico
e religioso do espiritismo;
Deus;
Existem espíritos?
Lei de causa e efeito;

Diretoria doutrinária.

DÉBORA GUIMARÃES
Psicóloga
CRP 06/102860

Atendimentos em psicoterapia para:
Adultos,crianças e idosos.

Atendimento em Psicoterapia Breve.

Uma publicação bimestral: IEE - Instituto Espírita de Educação Tiragem: 1.800
exemplares Versão online: www.institutoespirita.blogspot.com Endereço: Rua Prof.
Atílio Innocenti, 669 - Itaim Bibi - São Paulo - SP Tel: 11 3167 6333 Fax: 11 3071 4197
Site: www.Ieesp.org.br Editor Chefe: Rafael Berlese de Matos Dourado Coordenação:
Karina Jaccard Jornalista Responsável: Bárbara Moreira (55.466/SP) Revisão Geral:
Sandra Maria Mello Dourado Diagramação: Sandra Alves

Arteterapia para:

Pacientes com doenças crônicas.

Psicodiagnóstico:
Orientação familiar.

Tel/Cel: 11 3045-9210 / 11 9.9994 8446
Rua: Dr. Alceu de Campos, 309 - Cj 72
debora.guimaraescg@gmail.com

•
•
•
•

Livre arbítrio;
Provas e expiações;
Reencarnação/
Desencarnação;
Mediunidade;

Jul/Ago 2013

3

André Luiz Ramos

Francisco de Assis,
o mensageiro da paz

Na Itália, o calendário marcava 26
de setembro de 1182. Já era noite,
Maria Picallini ao sentir que estava
prestes a dar a luz, não desejando
permanecer no luxo da mansão, fora
levada à estrebaria para que seu filho

nascesse na simplicidade da pureza
dos animais, quase se repetindo o
quadro do nascimento de Jesus.
Nascia então Francisco Bernardone,
mensageiro da paz – que viera
pacificar corações entre dois
momentos
psicológicos
difíceis
da humanidade, as Cruzadas e
Inquisição. Assim deixou um rastro
de luz, equilíbrio e educação do
sentimento.
Desde criança se encantava com
os pássaros, admirava peixes e
árvores. Na juventude, declamava
poesias e adorava observar as
estrelas. Com o tempo passou a
fazer serestas nas ruas de Assis,
transmitindo muita alegria a todos.
Na fase adulta, espírito livre que era,
fazia da arte sua expressão divina e
da natureza seu templo e lar, com
renúncia e desprendimento, amor e
fé, simplicidade e sabedoria.
Quando decidiu servir ao Cristo e
dedicar-se à prática da caridade
no auxílio aos sofredores, inúmeros
fenômenos
transcendentes
ocorreram por seu intermédio junto
aos homens (curas instantâneas) e

também no reino dos animais e na
natureza. Certo dia, peregrinando na
cidade de Gubbio foi surpreendido
pela população a qual se encontrava
em pânico pela presença de um lobo
feroz que vivia nas redondezas e
atacava homens e crianças, e já havia
devorado muitos animais. Pediram
ajuda a Francisco, este após oração
decidiu ir ao encontro do animal e
dialogar mansamente com ele:
“Irmão Lobo... Que a paz esteja
contigo, seja feita a vontade de
Deus e não a nossa! Eu sou de paz.
Venho pedir-te em nome de Deus e
de Jesus, que tenhas um pouco de
confiança nos homens, porque nem
todos são violentos; muitos são bons
e gostam de animais. Podes conviver
em paz com eles e comer o mesmo
que eles.
Espero que ouças. Peço-te para ir
comigo até eles e lhes pedirei para
te atender nas tuas necessidades. Eu
também sou um animal; nada tenho
aqui para te dar, a não ser o meu
carinho, mas prometo que te darei
a amizade de todos, naquilo que
possam te ofertar. As mães estão

Educação Espírita para a Infância e Juventude
Carla Melo

O Consolador nos esclarece que nem
sempre a infância é um estado normal
de inocência, pois muitas crianças vêm
dotadas dos piores instintos agindo de
forma irracional, sem discernimento,
devido atos praticados em suas existências anteriores. Daí a importância da
educação do espírito encarnado na fase
da infância, na qual ainda falta amadurecer a razão.
Com o objetivo de se aperfeiçoar é na
primeira fase da encarnação que o espírito é mais receptivo às impressões
que recebe. Cabe aos pais dedicar
todo afeto, respeito à individualidade, os
cercar dos mais minuciosos cuidados,
bons estímulos e exemplos. Além deles, todos os envolvidos a contribuírem

à sua educação infantil auxiliando seu
adiantamento. Pois a delicadeza da
criança a torna branda e acessível às
lições que a experiência lhe trás. Com
isso, pode-se conter as particularidades das más inclinações com eficácia.
O mesmo se dá na juventude. Com
o desenvolvimento dos órgãos na
adolescência é que se completa a encarnação, fase ainda perturbadora. O
espírito precisa de exemplos marcantes para modificar suas dificuldades e
estimular o fortalecimento de suas virtudes melhorando o comportamento.
E uma das ferramentas importante é o
diálogo, através do qual se pode identificar as necessidades do jovem para
compreendê-lo e orientá-lo.

Portanto, as fases da infância e juventude são úteis, necessárias e indispensáveis, consequência natural das
Leis que Deus estabeleceu e regem
o universo. Com isso, a proposta da
educação na infância e juventude é direcionar o espírito à mudança de pensamento e sentimento, estimulando
-o a erguer sempre o pensamento à
Deus, utilizando o Evangelho de Jesus
como método de educação, conhecido como a pedagogia do amor. Conduzir o pensamento dentro da verdade, de tal forma que sinta responsável
com a sua própria evolução.
Fonte: Livro dos Espíritos. Questões: 199; 380; 383 e385.

chorosas, temendo por seus filhos.
Vem comigo, que serás compensado
por Deus.”
O lobo já estava deitado aos pés
de Francisco e este ajoelhou e
acariciou agradecendo a Deus pela
nova amizade. Quando chegaram na
cidade Francisco foi de porta em porta
pedir às pessoas que auxiliassem o
lobo com água e alimentos. O povo
da cidade vendo a mansidão do
animal concordou e auxiliou por longo
tempo, até seu desencarne.
Em 3 de outubro de 1226, Poverello de
Assis deixou a vida física, mas para a
humanidade ficou uma “aula prática”
do Evangelho de Jesus vivenciado e
sentido. Educou almas, intermediou
a cura de muitos doentes, vivenciou
a arte que engrandece a alma, foi
médium de Jesus, o Cristo. Francisco
de Assis tornou-se para todo Cristão,
exemplo grandioso de Revivescência
do Cristianismo e de Fraternidade
Universal.
Bibliografia: Francisco de Assis
(Miramez, espírito) por João Nunes
Maia.

Lúcia Andrade

“Os animais e o espiritismo”
- Pode haver semelhança no
comportamento do homem e
do animal?
- Pode um animal – “uma fera” ser amigável?.
- Que animal é este que diante do
perigo, tem suas pupilas dilatadas para poder visualizar melhor o inimigo e assim atacar ou
defender-se?
- Quem luta contra seu predador
e mata por diversão ou prazer,
mesmo quando não tem fome?
Somos nós mesmos! Essa introdução é para lembrar que ainda
somos animais... em evolução...
“Pode-se afirmar que um dia
fomos animais”? (Leon Dennis

– O problema do Ser, do Destino
e da Dor).

- Deus nos criou como princípios
espirituais. Passamos por vários
estágios. O primeiro reino é o mineral, no qual o princípio vital desabrocha. A célula é o princípio
espiritual em evolução. Depois
de estagiar nesta fase, passase para o reino vegetal onde o
princípio vital se manifesta determinando uma vida orgânica
ao princípio inteligente, mas com
psiquismo rudimentar (latente)
que não se manifestou. Por fim,
o espírito que passou por todos
estes caminhos já tem domínio
maior de seu psiquismo, e surge
de modo mais completo no reino
animal.
“A alma não poderia deixar de
ter o seu nascimento no reino
animal” (Caibar Schutel – A gênese

da alma).

- O cão é sempre cão e o asno
é sempre asno, mas o espírito
que anima aqueles corpos vem
de longe e destina-se às esferas
elevadas onde reina a felicidade.
Os animais agressivos o são porque é um reflexo de sua alma primitiva?
Na medida em que evoluímos,
recebemos corpos adequados
ao nosso desenvolvimento espiritual. Um animal agressivo o é por
consequência da ação de seu
corpo e vontade de seu espírito.
Sendo espírito primitivo e tendo

um corpo no qual se reúnem características de agressividade,
esta se apresentará.
Mas podem ser domados, se
forem criados na mansidão e
carinho, (atingindo um grau de
entendimento e desenvolvimento espiritual), e aprenderão com
seus semelhantes (homens e animais).
“Os animais predadores, os
pássaros, os macacos, etc.,
podem demonstrar ‘emoções’
semelhantes às humanas”?
- O que motiva o homem no mundo cada vez mais urbanizado de
hoje a apreciar a companhia dos
bichos? E, em contrapartida,
como ocorreu o desenvolvimento
espiritual destes para seguirem
em sua trajetória junto a seus
amigos humanos?
Sabe-se que a paixão por animais atravessa a história humana
e independe da geografia, sendo, portanto uma convivência
sem fronteiras. Mais antiga que a
civilização, a domesticação dos
animais mudou de sentido com o
tempo e é hoje, no convívio com
os bichos que o homem revela o
seu lado mais emocional, mais
humano.
“Os homens trazem no seu
físico os traços indeléveis
da animalidade e sua alma
reflete os instintos dos seres
inferiores da criação”. (Caibar
Schutel – Gênese da alma).

- Os animais evoluem mais no
mundo físico do que no plano
espiritual, porque a experiência
neste planeta não pode ser comparada com o que ocorre lá.
Por isso, os espíritos encarnados como animais necessitam
da experiência no corpo físico
para evoluir e não poderiam estar em outra espécie a menos
que tenham terminado o estágio
naquela fase (como o cão, por
exemplo).
Sendo
irracionais,
como
explicar o carinho e o
respeito que certos animais
demonstram para com os ditos

racionais?
- Quando vemos algum animal
agindo de modo elaborado e
não de maneira impulsiva, significa que ele está agindo de modo
inteligente. No livro de Eurípides
Kuhl, Os animais nossos irmãos,
há o caso de um cão sem dono
que, sendo tratado por um médico que curou sua pata fraturada,
depois de curado voltou para a
rua. Após um tempo, ele retornou ao mesmo médico trazendo
outro que também tinha a perna
fraturada e esperava que o amigo fosse tratado como ele fora
antes. Que instinto é esse? Na
verdade é um sentimento de solidariedade e está relacionado à
racionalidade.
Por que o ser humano que tem
tanta inteligência, não sabe
expressar o amor incondicional
como os animais? (Marcel
Benedeti – Qual sua dúvida para o
tema? A espiritualidade dos animais).

- Os animais quando se associam aos humanos, o fazem por
simples afinidade e sentimentos
de confiança, sem visar alguma
vantagem. Prova disso, é o encontro de animais que acompanham pessoas moradoras de rua
e que são seus companheiros.
Os animais simplesmente amam
e não questionam a origem desse amor; amam a nós como somos sem preconceitos.
“Os animais estão isentos da
lei de ação e reação, em suas
motivações profundas, já que
não tem culpas a expiar”.
(Emmanuel – A caminho da luz).

- Para os animais não é levada
em grande consideração a lei de
causa e efeito, como é para os
seres humanos. Para nós é importante que vivamos cada segundo até o derradeiro, mas para
os animais essa lei não exige
deles retratações e pagamento
de dívidas. A eutanásia quando
estão passando por casos extremos de sofrimento e dor, é um
método terapêutico. Interrompe-

mos uma vida de sofrimento para
que renasçam num corpo sadio.
“Uma curiosidade: quem veio
primeiro? o ovo ou a galinha?”
- Podemos dizer que o ovo veio
primeiro, porque os répteis botam
ovos e existiam antes do surgimento da primeira ave. Os répteis
evoluíram e depois surgiram por
evolução das espécies as aves,
que também botam ovos.
Com o animal é assim: você deposita respeito e recebe confiança e carinho, além de um grande
amigo, para o resto de sua vida!
A partir do momento em que o
ser humano perceber que não é
o único a ter uma espiritualidade,
passará a refletir sobre a maneira
que trata seus irmãos de outras
espécies.
“O animal atravessa longas eras
de provas a fim de domesticarse, tanto quanto o homem
atravessa outras tantas longas
eras para instruir-se”…
EMMANUEL
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Uma questão espiritual: O Animal e o Homem

Somos eternos caminhantes. Estamos
sempre aprendendo e avançando na
escala evolutiva.
No Cap. IV em No Mundo Maior,
Calderaro, mentor de André Luiz nos diz:
“Voltamos aos ascendentes em
evolução. O princípio espiritual acolheuse no seio tépido das águas, através dos
organismos celulares, que se mantinham
e se multiplicavam por cissiparidade. Em
milhares de anos, fez longa viagem na
esponja, passando a dominar células
autônomas, impondo-lhes o espirito
de obediência e de coletividade na
organização primordial dos músculos.
Experimentou longo tempo, antes de
ensaiar os alicerces do aparelho nervoso,
na medusa, no verme, no batráquio,
arrastando-se para emergir do fundo
escuro e lodoso das águas, de modo a
encetar as experiências primeiras ao sol
meridiano.”
Os atributos do espírito humano, como
a inteligência, o raciocínio, o instinto, a
memória, também são encontrados nos
animais, embora menos desenvolvidos.
Isso nos leva a concluir que o Homem
atravessou a escala zoológica para
chegar a ser Homem.
Podemos
traçar
paralelos
entre

nossas atitudes e as atitudes dos
animais, chegando muitas vezes a nos
assemelharmos a eles. Reconhecemos
em alguns momentos ou em algumas
atitudes a fera existente dentro do ser
humano, quando requintes de maldade
em assassinatos, em guerras,os impulsos
instintivos se sobrepõem aos espirituais,
aliados a uma inteligência perversa.
Tão próximos a nós, nos auxiliam por
exemplo em necessidades específicas:
cão para caça, para guarda, pastores de
rebanhos, no trabalho policial, guia de
portadores de necessidades especiais, etc.
Em Gênese da Alma, CairbarSchutel
sinaliza: “assim como o espírito de
ordem, de obediência, o amor ao
próximo, o sentimento de piedade que
são bem desenvolvidos nas abelhas”.
“No caso das formigas, além de tudo,
sabem fazer distinção do
tempo:
preparam os seus celeiros, abastecemnos para poder alimentar-se no inverno,
quando escasseia a vegetação. Nas
suas lutas contra os outros insetos, as
formigas não abandonam no campo
os seus feridos. Nota-se um corpo
de ambulância, que percorre o local a
recolher feridos. Verificam-se entre os
seres inferiores, sentimentos do bem e
do mal, do justo e do injusto, finalmente

de caridade e de espírito de sacrifício”.
Representam também, os animais, fonte
de afeto e muitas vezes de apego extremo
no relacionamento com o Homem.
Podemos também citar a Zooterapia,
que é um conjunto de procedimentos
que visam auxiliar o paciente para a
melhoria de seu quadro clínico, mediante
a utilização de animais.
Mas podemos também citar casos
de abusos, maus tratos, agressões,
e tantas outras atitudes vindas dos
Homens em relação aos animais, que
ultrapassam as atitudes observadas
por nós entre os próprios animais, que
reagem violentamente por motivos de
sobrevivência, defesa, instintos que eles
contam como ferramentas adequadas ao
estágio evolutivo em que se encontram.
Se olharmos o mercado consumidor
que se estabeleceu para os animais,
transferindo-lhes
necessidades
desequilibradas de consumo do ser
humano, como sendo importantes para
eles, confirmamos assim que estamos
doentes e adoecendo o nosso entorno.
Respeitemos sim os animais, cuidemos
bem deles, mas cuidemos em primeiro
lugar de nós mesmos, buscando o nosso
esclarecimento, cuidando de nossas

feridas espirituais e afetivas.
Observemos como os animais são
enfeitados, muitas vezes encobrindo
sua beleza natural, perdidos em laços,
perfumes que agridem seu olfato
sensível, adereços, etc.Simbolizando
muitas vezes afetos desperdiçados do
ser humano para outro ser humano.
Não necessitamos de tantos enfeites
externos, de tantas roupas, de tantos
acessórios, de tantos tantos, para
sermos felizes.
Necessitamos sim acessarmos cada vez
mais nossa essência real. Termos em
nossas mãos o controle da expressão
do nosso ser.
Afagar um animal, respeitando-o,
reconhecendo-o como um companheiro
em nossa vida é digno, mas paremos
para uma reflexão:
- Como anda minha afetividade de um
modo geral?
- Estou direcionando a maior parte do
meu afeto ao animal? Por quê?
-
Como posso redirecioná-lo ou
redistribuí-lo?
A vida é a grande oportunidade de autoconhecimento, e auto-burilamento.
Acalmemos nossa mente, criando
espaço para reflexões, para novas
descobertas e com isso novas atitudes.

Glaucia Savin

O que você come?
Eu não sou médica e não quero ditar
regras alimentares para ninguém.
Quero propor neste espaço uma
reflexão sobre a evolução de nossos
hábitos alimentares para que cada qual
conclua, ao final, se nossa alimentação
está mais próxima aos nossos
ancestrais caçadores e coletores
ou se adaptamos a nossa dieta às
necessidades da nossa vida, na qual
a sobrevivência não se resume à
preocupação com a próxima refeição.
O interesse científico na evolução das
necessidades nutricionais humanas
busca compreender o papel da
alimentação no desenvolvimento do
homem. Devemos nos lembrar de
que a procura pelo alimento, seu
consumo e, finalmente, como ele
é usado nos processos biológicos
são, todos, aspectos críticos da
ecologia de um organismo e devem
ser analisados à luz das tarefas a que
esse organismo é submetido (Who
Were the Neandertals?, de Kate Wong;
SCIENTIFIC AMERICAN, Abril 2000).
Richard
Wrangham, estudando o

Nem só de pão vive o homem

comportamento de primatas, concluiu
que a prática de cozinhar, não só deu
origem à culinária, mas propiciou a
obtenção de mais energia dos alimentos,
favorecendo o
aparecimento de
cérebros maiores e mais desenvolvidos.
Nosso organismo tem evoluído
conosco e nossas necessidades foram
se alterando.
Hoje, concluiu-se que os humanos
modernos estão aptos a suprir suas
necessidades nutricionais usando
uma ampla variedade de estratégias.
Adquirimos
flexibilidade
alimentar
e, hoje, a maior preocupação está
no desequilíbrio entre a energia que
consumimos e as que dispendemos, o
que nos levou a inventar as dietas de
emagrecimento.
Fomos educados a comer muito
(mangia che te fa bene, dizia minha
avó) e não a comer direito. Aliás, nada
me prende mais à Terra do que uma
boa macarronada e isto é um desafio
permanente. Porém, na atualidade,
em razão do menor esforço físico a
que somos obrigados, podemos nos
contentar com menores quantidades

de alimento ou teremos que “malhar”
muito, mas muito mesmo, para gastar
os excessos absorvidos.
Com isto, surge a questão: o que
devemos comer? Estamos preparados
para suprimir determinados produtos
de nossa alimentação? E o que diz o
espiritismo?
Consultando os espíritos superiores,
Kardec formula a questão 723 do Livro
dos Espíritos:
“A alimentação animal é, com relação
ao homem, contrária à lei da Natureza?
- Dada a vossa constituição física, a
carne alimenta a carne, do contrário o
homem perece. A lei de conservação
lhe prescreve, como um dever, que
mantenha suas forças e sua saúde,
para cumprir a lei do trabalho.”
Segundo os especialistas em nutrição,
os carboidratos e as proteínas são dois
elementos básicos e tão importantes
para a saúde que devem fazer parte de
uma alimentação saudável e equilibrada.
Restringir a dieta a apenas um deles
ou consumi-los em excesso pode ser
perigoso e fazer mal ao organismo.
Quando possuirmos corpos menos

densos, nossa alimentação, como
fonte energética para o organismo
que habitarmos, deverá ser compatível
com a nova realidade.
Na atualidade, portanto, a questão
da alimentação, ao meu entender,
está mais relacionada à abstenção de
excessos e não à abstenção de certos
produtos animais ou vegetais, que
considero ser uma escolha pessoal.
O espiritismo não é dogmático e
não seria lícito fazer qualquer tipo
de apologia em relação a algum
tipo de dieta.
A dieta alimentar
não torna alguém melhor ou pior.
Nem precisamos lembrar que os
altos oficiais da SS Nazista eram
vegetarianos e isto não se refletia na
sua ética em relação aos outros. Na
Índia, apesar do vegetarianismo, as
diferenças de classe ainda persistem
de forma vergonhosa.
A alimentação não é e não pode
ser considerada como uma escolha
religiosa. Talvez, a falta de alimento,
sim. Ninguém deveria passar fome.
Afinal, o mal, como disse Jesus, não é
o que entra pela boca...

										

					

Sandra Dourado

Observar e conviver com os animais: o que pode ser aprendido, o que pode ser ensinado

“Crer que Deus pudesse ter feito
qualquer coisa sem objetivo e criar
seres inteligentes sem futuro seria
blasfemar contra a sua bondade que
se estende sobre todas as suas criaturas” 1 Q. 607-a
Há uma relação de interdependência
emocional dos homens com os animais,
que pode ser por afinidade, aversão, carinho ou indiferença. Porém, existe uma
conexão entre todos os seres, que evolui
na direção do equilíbrio.
“Tudo em a Natureza se encadeia por elos
que ainda não podeis apreender. Assim,
as coisas aparentemente mais díspares
têm pontos de contacto que o homem, no
seu estado atual, nunca chegará a compreender. (...) Até lá, suas muito restritas
ideias lhe farão observar as coisas por um
mesquinho e acanhado prisma. Sabei não

ser possível que Deus se contradiga e que,
na Natureza, tudo se harmoniza mediante
leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador” 1 Q. 604

Quando observamos a natureza verificamos que ela tem algo a oferecer, a
ensinar com sua beleza, harmonia e capacidade de adaptação.
Os animais no seu instinto de conservação usam a sua força para se alimentar e
se defender, nunca para humilhar o seu
semelhante. Alguns jamais abandonam
os companheiros quando estão feridos
ou doentes, como os golfinhos. Se algum deles se machuca e corre o risco
de morrer afogado, dois outros se aproximam, ficando um de cada lado para levantá-lo juntos. Ou quando envelhecem,
como os elefantes. Mesmo quando uma

Aconteceu no dia 25 de maio, o II Encontro do IEE, apresentando o
tema “Construa seus caminhos com o espiritismo”. A proposta
deste ano foi oferecer aos participantes do encontro ferramentas para
construírem de forma melhor e mais evolutiva seus caminhos aqui
na Terra, e teve como fio condutor o foco na ação. Ação pela sua
melhoria e pela melhoria do próximo. Pensando nisso, a programação
foi dividida em quatro relevantes temas do espiritismo: O que é o
espiritismo; A fé raciocinada; Mediunidade e ensinamentos de
Jesus. Foram três horas de diálogo com conhecimentos edificantes,
promovendo a todos momentos de aprendizado e reflexão num
ambiente harmônico e fraterno. Simultaneamente, aconteceu o II
Encontro com a mesma proposta para o público infanto-juvenil,
coordenado pelas monitoras do Curso de Evangelização e com a
participação dos alunos. As reflexões do público adulto e infantojuvenil, originadas deste encontro, encontram-se em exposição
nas paredes do térreo do IEE. Veja como foi o encontro no link:
http://migre.me/eRTRX

elefanta idosa perde o posto de chefe
de manada, para outra mais jovem, não
perde o respeito e as atenções da família, que Ihe reconhece a experiência.
Aprendemos também com os animais
de estimação, que em tão grande número participam da rotina de muitas famílias. O primeiro aprendizado é a simplicidade, não precisam de muito para ser
felizes, nos lembram de desfrutar dos
momentos de cada dia. Algumas pessoas passam pela vida infelizes porque
não sabem a diferença entre o que elas
precisam e o que elas desejam.
Ensinam a lealdade, pois estão com os
donos nos bons e maus momentos.
Mágoas, melindres não fazem parte da
vida deles, podemos observar que a
repreensão não os deixam ressentidos.
Demonstram afeto pelos humanos sem
medo da rejeição, sem receio da critica
ou de parecerem muito “melosos”. Cuidam dos filhos com zelo no período necessário e depois os deixam crescer e
partir.
Abandoná-los quando perdem a graça

ou viram um peso, deixando-os na solidão, é ainda, atitude de alguns humanos
para com os animais e para com o seu
próximo.
Por outro lado aos que cuidam, os animais retribuem com carinho e atenção,
pois são tratados com amor, compreensão, paciência e tolerância. Os animais
oferecem companhia e amor, sem as
exigências dos seres humanos, além
de aceitarem seus donos sem nenhum
julgamento. Esses saudáveis e estreitos
relacionamentos criam vínculos fortes e
duradouros.
Assim como os animais respondem ao
tratamento que recebem, a vida igualmente devolve o que ofertamos. O bem
que fazemos nos faz enorme bem.
“Todos os seres são iguais, pela sua
origem, seus direitos naturais e divinos
e seu objetivo final”. São Francisco
de Assis
1KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. 67ªed.São
Paulo, LAKE, 2010. http://novotempo.com/ecologia/2011/01/20/curiosidade-golfinhos-salva-vidas/
http://super.abril.com.br/mundo-animal/grande-familia-elefantes-439300.shtml

Mednesp 2013

Aconteceu no último feriado de Corpus Christi, de 29 de maio a 1º de
junho, o IX Congresso da Associação Médico-Espírita do Brasil,
Mednesp 2013 – Desafios do paradigma médico-espírita: no
ensino na pesquisa, na prática clínica.
O evento foi realizado na cidade de Maceió, em Alagoas, e reuniu mais
de 100 médicos entre os militantes de 52 Associações Médico Espíritas
do Brasil e oito internacionais, que se revezaram nos três auditórios para
divulgar pesquisas científicas, estudos e práticas clínicas e assistência
humanitária, com base no paradigma médico-espírita.
“Nosso objetivo, uma vez mais, é promover a aliança definitiva entre
ciência e religião, medicina e espiritualidade” – afirmou Dra. Marlene
Nobre, presidente da AME Brasil e Internacional.
O Mednesp 2013 contou com a participação de 1600 congressistas,
os quais puderam assistir temas gerais em saúde e espiritualidade –
gestação, defesa da vida, mediunidade na infância e adolescência,
psiquiatria, sexualidade, autocura, envelhecimento sadio, transtornos
mentais e obsessões, emoções e doenças, aliança entre ciência
e religião – e temas científicos; física quântica e espiritualidade,
neurofisiologia da mediunidade, integração espírito-mente-cérebrocitoplasma, homeopatia e espiritismo, curas espirituais, pensamento,
pesquisa científica, temas livres e exposição de pôster.
O Congresso trouxe a conexão entre medicina e educação do espírito,
entendimento que a doutrina espírita constrói quando ciência e religião
se unem em nossa visão, pois todos os conferencistas elucidaram
sobre a importância de construir pensamento e sentimentos no bem
e/ou vivenciar o Evangelho de Jesus, determinantes à conquista da
saúde integral do ser. Todas as palestras do Mednesp 2013 no site da
AME Brasil ou na livraria do IEE.
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Quartas - 12h

AGOSTO

JULHO

segundas - 20h

Quintas - 20h

sábados - 10h

Dia 01 - A verdade Cristã
Dia 08 - A fé e a caridade
Dia 15 - A solidariedade
Dia 22 - Os ensinamentos de Jesus
Dia 29 - O respeito às diferenças

Dia 03 - A prece
Dia 10 - Lei de Liberdade
Dia 17 - O Pai-Nosso
Dia 24 - Lei de Progresso
Dia 31 - Perdoar 70 x 7

Dia 04 - A verdade Cristã
Dia 11 - A fé e a caridade
Dia 18 - A solidariedade
Dia 25 - Os ensinamentos de Jesus

Dia 06 - O bom samaritano
Dia 13 - Os sãos não precisam
de médico
Dia 20 - Ajuda-te e o céu te ajudará
Dia 27 - De volta ao mundo espiritual

Dia 05 - A compaixão
Dia 12 - Terapia do perdão
Dia 19 - As virtudes
Dia 26 - O progresso através
da reencarnação

Dia 07 - Homem e pai
Dia 14 - Lei de justiça, amor
e caridade
Dia 21 - Quem é minha mãe?
Dia 28 - Uniões afetivas

Dia 01 - A compaixão
Dia 08 - Terapia do perdão
Dia 15 - As virtudes
Dia 22 - O progresso através
da reencarnação
Dia 29 - Pedi e obtereis

Dia 03 - A visão de Deus no
decorrer da história
Dia 10 - O que é o espiritismo?
Dia 17 - Finalidade da encarnação
Dia 24 - De volta ao plano espiritual
Dia 31 - A criança e o espiritismo

Área Filantrópica

Área Doutrinária
Curso de Iniciação ao Estudo
do Espiritismo
Quartas Noite, 20h às 21h30 ou
Tarde, 15h às 16h30
Intensivo Terças
Início dia 23/07, 20h às 21h30
Curso de Educação Mediúnica
Quartas 1º ano – Noite, 20h às 22h ou
Tarde, 15h às 17h - 2º Ano - 20h Às 22h
Curso: Conhecendo e
Entendendo o Evangelho
Quartas
1º ano - 20h às 21h30
2º ano - 20h às 21h30

Curso de Educação Espírita
para Infância e Juventude
(Evangelização)
Sábados, 10 às 11h30
Faixa etária: zero a 18 anos
Atendimento Fraterno
Visa esclarecer e orientar, a luz
da doutrina espírita, qualquer pessoa
que procure a casa.
Segundas e quintas, 20h
Quartas, 13h
Palestras e Passes
Segunda e quintas, 20h
Quarta, 12h e Sábados, 10h

Curso para Gestantes
Quartas, 15h às 17h
Oficina de Costura, Tricô
e Crochê
Terças e quintas, 14h30 às 16h30
Oficina de Artesanato
Terças e quintas, 14h30 às 16h30

Área Educanional
Curso de Informática Básica
Terças, 19h30 às 21h
Quartas, 18h30 às 20h
Sábados, 10h às 11h30

Curso de Informática:
Introdução à Internet
Quintas, 19h45 às 21h15
Curso de Inglês
Básico - Intermediário Intermediário Avançado
Segundas, 18h45 às 19h45
Curso de Alfabetização para
Adultos – Oficina de leitura e escrita
Terças, quartas e quintas, 14h30
às 16h30.

Rogerio Rothje

Vegetarianismo/veganismo
Eu falo para os ateus, mas,
especialmente,
àqueles
que
acreditam na sequência da vida
após a morte, e no reencarne,
com a sequência da experiência
material; ou seja, a sucessão de
vidas que teremos até atingirmos a
perfeição, um dia, lá bem longe.
Você pode não acreditar nisso – e
este é um direito seu, além, é óbvio,
de eu não ser detentor de verdade
alguma -, mas, àqueles que
compartilham deste pensamento,
vale uma reflexão importante:
Jesus disse para amarmos uns aos
outros e não fazer ao outro o que
não gostaríamos que fizessem à
nós mesmos.

E quem são estes “outros”?
Nossos
familiares,
nossos
colegas de trabalho, as pessoas
que trabalham para nós, ou
aquelas que cruzamos na rua e
que dificilmente iremos rever; as
pessoas que estão ao nosso lado
e aquelas que nem sabem que
existimos… Todos estes seres,
sim, e os animais também.
Animais são nossos irmãos mais
novos, são nossos tutelados e,
por essa razão, merecem nosso
respeito, tanto quanto um irmão
humano. Isto significa que todos os
animais merecem e têm o direito de
viver livres, de não ser explorados,

escravizados, utilizados como
entretenimento, como vestimenta
e, claro, como alimento.
Animais são seres senscientes. São
seres que sentem, que primam e
lutam por suas vidas, têm emoções,
medos, alegrias e inteligência – não
apenas instinto, como se pensava.
É chegada a hora de acordar para
isso, amigos, e rever a forma como
vivemos e lidamos com os animais.
Até
que
ponto
estamos
colaborando para fazer deste
planeta o inferno de nossos irmãos
mais novos de penas, pelos,
couro e escamas? A alimentação
sem quaisquer derivados animais

é possível e recomendada por
médicos e nutricionistas; pesquise
um pouco e verá. A diversão
sem sofrimento animal (circos,
parques aquáticos, zoológicos) é
possível e incrivelmente mais ética
e prazerosa. A moda é possível
sem peles. A beleza é possível sem
cremes, tinturas e perfumes com
ingredientes animais ou testados
neles. E vida é mais feliz, mais
saudável e mais ética com animais
e humanos convivendo em paz.
Acredite. Busque informação e
mude para melhor a sua vida,
a dos animais perto de você, e,
especialmente a daqueles que não
tiveram a sorte de nascer cão ou
gato. Conheça o veganismo.
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Luba Wojcik

A Lei de Liberdade
A definição de liberdade de acordo
com o dicionário Michaelis é:
1. “Estado de pessoa livre e isenta de
restrição externa ou coação física
ou moral.”
2. 
“Poder de exercer livremente
a sua vontade.”
É possível a uma pessoa desfrutar de
absoluta liberdade nas posições que
ocupa no mundo?
Este questionamento nos remete à
questão 826 de O Livro dos Espíritos,
onde Allan Kardec pergunta aos
espíritos: “Em que condições o
homem poderia gozar de absoluta
liberdade?
A resposta dada é:
“Nas do eremita no deserto. Desde
que dois homens estejam juntos, há
entre eles direitos a serem respeitados
e, portanto, nenhum deles gozará de
liberdade absoluta.”
O homem não pode viver isolado
porque não teria condições que o
auxiliassem a evoluir, pois o progresso
é uma lei natural à qual todos os seres
estão sujeitos.
Nas questões 766, 767, e 768 do
mesmo livro, encontramos o seguinte
esclarecimento:
“Deus fez o homem para viver em
sociedade” e que “o isolamento
absoluto é contrário à lei da Natureza”
pois “o homem deve progredir” e
“sozinho, isto não lhe é possível, por
não dispor de todas as faculdades;
precisa do contato com os outros
homens. No isolamento ele se
embrutece e definha.”
Portanto, viver em sociedade é uma
necessidade, e para se viver em
sociedade faz-se necessário adequarse às leis que regem a convivência
entre seres.

Temos plena liberdade de sentir
vontade de realizar qualquer coisa,
no entanto não temos o direito de
executar esta vontade se a ação
ameaça a liberdade do nosso
próximo.
Assim, “o poder de exercer
livremente a nossa vontade” não
condiz com a liberdade natural que
cada ser tem o direito de desfrutar,
pois exercendo livremente a nossa
vontade poderíamos colocar em risco
a liberdade do nosso semelhante e
vice-versa. Sendo assim, a nossa
liberdade termina no ponto em que
inicia a liberdade do outro.
O entendimento da lei de liberdade
nos ajuda a perceber que, para
progredir, precisamos uns dos outros,
e que todos temos direitos recíprocos
que devem ser respeitados, porque
qualquer prejuízo que causemos aos
outros em consequência dos nossos
atos, não ficará impune perante à Lei
de Deus.
Portanto, liberdade total, enquanto
estivermos nos relacionando com os
demais seres, nos é lícito, porém nem
sempre nos convém.
Mas, por outro lado, temos absoluta
liberdade de pensamento e de
consciência, sem ameaçarmos a

liberdade do nosso
próximo,
desde
que não venhamos
a concretizar algo
que fira os direitos
daqueles com os quais
nos relacionamos.
Na questão 833 os
espíritos esclarecem
que:
“É pelo pensamento
que o homem goza de
liberdade sem limites,
pois o pensamento não
conhece obstáculos.
Pode-se impedir a sua manifestação,
mas não aniquilá-lo.”
Entretanto, somos responsáveis
perante Deus pelo teor de nossos
pensamentos. Deus aprova ou
desaprova de acordo com a sua
justiça, que é absoluta.
Eliseu Rigonatti em seu livro O
Espiritismo Aplicado escreve que:
“Nossos pensamentos determinam
o estado de nossa consciência:
pensamentos inferiores conspurcam
nossa consciência e geram, ao se
apresentar a oportunidade, ações vis,
das quais nascerão, cedo ou tarde, o
remorso...o arrependimento. Ficamos
então com a consciência perturbada
e a paz e a serenidade íntimas
desaparecerão; sentimo-nos réus
diante de nossa própria consciência.
Para retificar a consciência perturbada
só há um caminho: corrigir as más
ações praticadas. E para isso, o
primeiro cuidado é modificar a
qualidade dos pensamentos.”
Entende-se então que é necessário
substituir os pensamentos inferiores
por pensamentos raciocinados e
nobres. Corrigindo os pensamentos,
nos sentiremos mais fortes e
preparados para corrigir as ações mal
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feitas. A nossa consciência fica mais
tranquila e a paz voltará a reinar em
nosso íntimo.
Na questão 843 de O Livro dos
Espíritos,
temos
o
seguinte
esclarecimento:
“O homem, já que tem a liberdade de
pensar, tem também a de agir. Sem
o livre-arbítrio, o homem seria uma
máquina.”
O ser humano desfruta do livrearbítrio a partir do momento em
que manifesta a vontade de agir
livremente; porém, “nas primeiras
fases da vida a liberdade é quase
nula; ela se desenvolve e muda de
objeto com as faculdades.” (O Livro
dos Espíritos-844)
Portanto, a liberdade de agir é
relativa, porque depende, em primeiro
lugar, da vontade do ser humano
de realizar algo. No início do seu
desenvolvimento, o espírito sabe
direcionar a sua vontade apenas
para satisfazer as suas necessidades
básicas, prevalecendo então o
instinto. Quando começa a ampliar
a sua consciência, vão surgindo
novos interesses e a oportunidade de
exercitar o livre-arbítrio, através das
escolhas que vão surgindo durante as
experiências que as reencarnações
oferecem para o progresso do
espírito.
Através de erros e acertos, o ser
humano vai aos poucos aprendendo
a distinguir o bem do mal e
conscientizando-se a respeito da
responsabilidade que lhe cabe para
com as suas ações, compreendendo
que estas estão sujeitas à Lei de Ação
e Reação.Assim começa a revisar o
seu comportamento, adequando-se
às Leis de Deus, e desta forma vai
paulatinamente construindo a sua
felicidade.

