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Todo trabalho é útil

LEIA TAMBÉM

Por meio da ligação entre a utilidade do trabalho como mais um instrumento
de evolução e as considerações sobre o trabalho do espírito, será que podemos afirmar
que a persistência no trabalho é a chave do crescimento? Seria importante fazer bem
feito o seu trabalho, seja ele qual for?
Leia na página 4

Beneméritos da humanidade

Educador, estudioso e divulgador da
doutrina espírita. A vida de Fausto Lex
cruza com a história do nosso instituto no momento de sua criação e na
continuidade desta casa através do
filho Ary Lex. Leia na página 3.

Infância e Juventude
Aproveite um pouco do trabalho
de irradiação da energia das Leis
Divinas que acontece todos os
sábados na Evangelização Infantil.
É um ato energético de espírito para
espírito onde através da vontade
de progredir, intermedia também
o progresso das crianças e jovens
que frequentam o curso. . Pagina 3.

Psicologia e Espiritismo

Trabalho, bendito trabalho. Veja
como essa atividade pode afetar
positivamente o emocional na
página 5.

Crônica Espírita

Relato histórico de muito trabalho,
muita dedicação, persistência no
redirecionamento de um povo,
demonstrando pontos de auxilio
espiritual, mantenedor de objetivos
superiores. Página 6.
Imagem Google

Matéria Especial

Na alegria das nossas ações, onde
vivenciamos os ensinamentos
do Cristo, encontramos a força
que nos move, que impossibilita
a inércia dos que se elegem
voluntários do bem .. Página 5.

Programação

Monte sua agenda com a Programação de Cursos e Palestras do
IEE que acontecem toda a semana,
inclusive aos sábados...Página 7

Matéria Doutrinária

Terceira Bem aventurança – O
sermão da montanha, Bem aventurados os que choram, porque
serão consolados. Página 8.

Assunto em Família

É sempre delicada a tarefa de
conciliar necessidades distintas.
Seria útil utilizarmos as mais
recentes ferramentas tecnológicas
de planejamento para gerir nossas
vidas? Como dimensionar o tempo
devido a cada pedaço de vida vivida
em um dia? Veja na página 5

EDITORIAL

O trabalho de escrever...

sugestão de leitura

Obreiros da Vida Eterna

O tema principal dessa edição, “trabalho”, nos faz iniciarmos o editorial
agradecendo a você, leitor, que tem proporcionado a nós “trabalhadores
da última hora” a tarefa de estudar, pesquisar, escrever e reescrever,
temas que possam refletir o trabalho do Mestre Jesus, que, de conteúdo
vivo e transformador, tem direcionado a evolução dos que transitam
por este planeta.
Esta atividade possibilita demonstrarmos quem somos e para onde
queremos ir, pois se toda atividade útil é trabalho, esperamos, de coração,
termos atingido nossos objetivos. Se o nosso trabalho for bem feito, fale a
todos, divulguem. Se não foi do seu agrado ainda, se devemos melhorar,
fale a um de nós, para que na próxima edição isso possa acontecer de
maneira mais adequada.
Inspiramo-nos em exemplos como o de Fausto Lex, educador, estudioso,
para que este meio de comunicação possa afetar positivamente o
crescimento emocional e espiritual dos que se dispõem à transformação
através do conhecimento. Bem como nos despimos da vaidade para
mostrar um pouco do suor que na prática do voluntariado do bem, vem
através da Evangelização, trazendo conhecimento às crianças e jovens,
contribuindo com a difícil tarefa do grupo familiar que as acolhe.
Possibilite-nos também trazermos a vocês ideias complementares,
através do “Assunto em família”, para que com o reponderar de nossas
atividades, possamos atuar no equilíbrio das relações familiares.
Se fosse possível medir a energia envolvida em cada uma de nossas
atividades, qual seria esse número, no trabalho iniciado por Moisés na
reconstrução de um povo, onde foi necessária mais de uma nova geração
para ser concretizado.

Ditado por André Luiz
ao Médium Francisco
Cândido Xavier

A partir da premissa de que a morte definitiva não existe
e de que devemos sempre evoluir, o Espírito André Luiz
apresenta o trabalho de amigos espirituais que viajam para
auxiliar na transição para o plano superior de Espíritos
dedicados ao bem. É nesta nova realidade que os seres
desencarnados devem se preparar para voltar à Terra e
continuar sua jornada rumo ao crescimento moral. Em 20
capítulos de profundos exemplos de princípios da Doutrina
Espírita, Obreiros da vida eterna mostra como são imensas
as dimensões vibratórias do Universo e como é essencial
o aperfeiçoamento íntimo, o amparo amigo e o verdadeiro
serviço para alcançar o equilíbrio pessoal.

Pureza Doutrinária

Aborda temas inquietantes acerca da temática espírita
como: evolução do pensamento humano, controle científico
do fenômeno, etc. Se você quer ter a resposta clara, franca
e preciosa para estas e outras empolgantes questões eis
aqui um valioso compêndio.
Autor Ary Lex

Aproveitem as promoções do Mês de Aniversário do IEE:
Em Maio estaremos com 30% de desconto nas obras de Herculano Pires,
Ary Lex e Pedro de Camargo (Vinícius), aproveite para conhecer quem foram
e o que pensavam os nossos Fundadores. Em Junho estaremos com
20% de desconto nas obras do André Luiz.

movimento espírita
Está previsto para os próximos meses o lançamento do livro O Aprendiz da Lei do
Amor, escrito por Paulo A. B. Meira.

Boa leitura a todos.

Convite Especial

Semana de comemoração
dos 65 anos do IEE
SEGUNDA-FEIRA, DIA 26 DE MAIO
Júlia Nezu – As pegadas do Mestre
Jesus conduzindo o trabalho do IEE

QUINTA-FEIRA, DIA 29 DE MAIO
Almira Magalhães – Estudo e Educação:
Ferramentas para a ação

QUARTA-FEIRA, DIA 28 DE MAIO
Paulo Ribeiro – O acolher e consolar
na casa espírita

SÁBADO – DIA 31 DE MAIO
Andre Gertsenchtein – Os trabalhadores das
diversas horas na edificação da nossa casa.

Traga sua família e seus amigos

Trata-se de um romance espírita que narra a história de Giovanni (1782-1799),
Louis (1830-1875) e Antonio Mario (1940-1960), três nomes, uma mesma alma,
viajor do tempo, aprendiz da lei do amor e da moral.
O romance foi inspirado pelo espírito de Antonie de Quélem de Caussade –
duque de La Vauguyon, ministro de Louis XVI. O autor Paulo Meira é um antigo
trabalhador da casa, atuante nos trabalhos mediúnicos, tendo sido ainda nosso
diretor financeiro e conselheiro durante vários anos.
Os direitos de comercialização da obra foram cedidos pelo autor ao nosso instituto
através de doação formalizada por um escritura que foi lavrada em cartório e assinada
numa cerimônia que aconteceu em nossas dependências em dezembro de 2013.
Está será a primeira vez que publicamos um livro. Motivo de muito orgulho para
a casa. Esperamos que seja o primeiro de uma série. A Editora Boa Nova está
cuidando da publicação e distribuição.
Em breve realizaremos um evento de lançamento e esperamos todos vocês.
Fiquem atentos para a confirmação da data.

EXPEDIENTE
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: Sergio Cassano - Jornalista
Responsável: Bárbara Moreira (55.466/SP) - Colaboradoras: Lúcia
Andrade, Maria Regina Fagnoli e Sueli Inês Issa - Diagramação:
José Luiz Mendieta e Sandra Alves
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Maria Inez Batista Araújo

Fausto Lex - Homenagem a um educador emérito
que tinha oportunidade. Por todas as
cidades pelas quais passou, participou
ativamente do movimento espírita. Sua
presença foi marcante como educador
emérito, que se dedicava integralmente
a seus afazeres.

Nada melhor do que contar um pouco
da história de Fausto Lex, educador
espírita, no mês escolhido para as
comemorações de 65 anos do IEE.
Sua vida cruza com a história do
nosso Instituto Espírita no momento
de sua criação.

Fausto Lex nasceu em Amparo, cidade
do interior de São Paulo, em 1878.
Formou-se no Ginásio do Estado na
capital paulista em 1902. Foi professor
em colégios da capital, trabalhou como
biólogo auxiliar no Museu Paulista,
dedicou-se ao desenho e à pintura.
Atuou como delegado regional de ensino
e diretor de escola em algumas cidades
do interior, como Barretos – cidade
onde nasceu seu filho, Ary Lex, que dá
nome à nossa sede – Araraquara, Casa
Branca, São Carlos e Piracicaba.
Proveniente de família católica,
decepcionou-se com a religião, pois
não encontrou fundamentos lógicos
que o satisfizessem. Sua conversão ao
espiritismo se deu em Barretos, cidade
para onde se mudou em 1905, recémcasado com a Lúcia Garrido Lex.
Fundou na cidade o Grêmio Recreativo
e Literário juntamente com outros
intelectuais, em cujas dependências
se reuniam e praticavam brincadeiras
de salão como as experiências com os

Trabalhou na Rádio Piratininga, chamada
a Estação dos Espíritas, procurando
divulgar o espiritismo por meio de
palestras radiofônicas, cujos conteúdos
doutrinários
eram
previamente
analisados por ele e Vinícius.

Imagem Google

copos que se moviam. Tudo movido
apenas pela curiosidade. No entanto,
após um episódio de comunicação
através da psicografia por um dos
membros do grupo, mensagem
assinada por um bispo da Bahia,
resolveram deixar as brincadeiras de
lado e estudar permanentemente a
doutrina espírita.
O entusiasmo de Fausto Lex pelo
espiritismo só aumentava a cada dia e o
levava a conversar sobre o assunto, com
argumentação sólida e clara, sempre

A aproximação de Fausto Lex com
Pedro de Camargo (Vinícius) aconteceu
quando o professor foi transferido para
a Escola Normal de Piracicaba. Lá
conviveu estreitamente com Vinícius
que já era um grande estudioso do
Evangelho Segundo o Espiritismo e
incentivador da evangelização infantil.
A obra educacional espírita também
era o sonho de Fausto Lex: ambos
desejavam fundar escolas espíritas,
preocupados que eram com a formação
moral das crianças e sua educação
dentro das concepções espíritas. Havia
uma sintonia muito grande de ideais e
sonhos entre os dois.
A aposentadoria de Fausto Lex em
1937 e seu retorno para São Paulo o
ajudaram a dedicar-se mais a fundo

ao espiritismo. A vinda de Vinícius
para São Paulo em 1938, fez com
que os dois continuassem militando e
frequentando ativamente o movimento
espírita da capital.
Os dois participaram da instalação
do 1º Congresso Educacional Espírita
do Estado de São Paulo, em 16 de
janeiro de 1949, no qual se decidiu
criar uma sociedade civil, sem fins
lucrativos,
denominada
“Instituto
Espírita de Educação”. O sonho de
Vinícius, de Fausto Lex e de outros
idealistas se realizava. Fausto Lex foi
eleito membro do primeiro Conselho
do IEE. Participaram também desse
memorável dia, Herculano Pires e
Emílio Manso Vieira entre tantos outros
trabalhadores incansáveis.
Durante cinco anos, o IEE só existiu
no nome, mas os trabalhadores
continuaram
se
reunindo
para
estabelecer as bases e diretrizes de um
sistema educacional espírita modelo.
Fausto Lex desencarnou em agosto
de 1950 sem ver seu sonho tornar-se
concretamente uma realidade.
Bibliografia: 60 Anos de Espiritismo no
Estado de São Paulo (Nossa Vivência) - Ary
Lex, Personagens do Espiritismo - Antonio
de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Carla Melo

O que move o ser humano a se dedicar ao trabalho de evangelizar

Todo espírito é criado por Deus simples e
ignorante. Para que evolua é necessário
avançar em sabedoria, transitando do
instinto às sensações. Por meio da
instrução e da educação eleva-se em
sentimentos, sendo o amor o de maior
pureza. Esse progresso é conseguido
por meio de múltiplas convivências entre
os seres fruto da Lei de Sociedade que
estabelece os diversos laços sociais,
dos quais o ato de evangelizar favorece
o discernimento entre o bem e o mal
ampliando a capacidade de livre-arbítrio,
responsabilidade e consciência do ser
com novas possibilidades de escolha a
partir do novo conhecimento recebido.
Nesse ato de procedência divina se
constrói laços de afeto e confiança a
estabelecer progresso recíproco tanto de
quem é evangelizado, quanto de quem
evangeliza, sentindo alegria e desejo
de prosseguir. Cabe ao evangelizador o
cultivo perseverante da humildade e do
amor, atmosfera favorável ao progresso

emocional e espiritual. O contato com as
crianças e os jovens preenche o próprio
ser de profundo contentamento.

Propagar a Boa Nova do Reino de Deus
foi o ideal de Jesus, por muito amar, isto
é, isento de indiferença à dor do irmão.

de ambos. A vontade de progredir e
intermediar o progresso da criança e do
jovem são fatores que movem o ser a se
dedicar ao ato de evangelizar.
Quando o ser desperta para a própria
necessidade de progresso por meio da
dedicação incondicional na construção
do bem em si próprio e no próximo,
engajado no ideal de educar, divulgar
os ensinamentos da verdade é viver
minutos de felicidade singular que renova
suas energias dando maior equilíbrio

Ide e pregai. – nos pediu Jesus.
Evangelizar é um ato energético de
espírito para espírito. É irradiar a
energia das Leis Divinas, presentes na
natureza e exemplificadas por Jesus,
para amparar, esclarecer e estimular o
irmão a renovar sua forma de pensar
e sentir levando-o a estabelecer uma
nova visão sobre as situações que o
cercam a um novo comportamento.
Entre outros estímulos cito: o amor e a
vontade aplicada ao progresso moral do
semelhante; querer ver os jovens livres
das ilusões que os impedem de serem
verdadeiramente felizes; o desejo de
beneficiar as pessoas com o mesmo

remédio e luz que recebemos para que
sejam felizes e percebam o manancial
divino no interior delas mesmas; o desejo
sincero de que as pessoas descubram o
potencial que elas possuem e que podem
modificar as dificuldades em si próprias;
a grande oportunidade do esforço, além
da preparação de atividades, o de se
dedicar a internalizar, sentir o evangelho
em si mesmo, para assim ser possível
vibrá-lo com todo amor a cada criança
ou jovem que estiverem sob nossa tutela.
A união do grupo e o estudo continuo
de si mesmo, como fazemos duas vezes
por mês com a Equipe de Evangelização,
além de estudos específicos sobre
pedagogia e reunião de trabalho é o que
move este trabalho com equilíbrio. Uma
autonomia responsável por si mesmo e
por cada criança que é acolhida com
afetividade e compreensão.
Venham conhecer de perto o grupo e
ser um evangelizador.

Jornal IEE
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MATÉRIA DE CAPA
Guilherme Steagall

Todo trabalho é útil
convicções de que trabalhos
reconhecidamente grandes são de
maior importância. Aspiramos, muitas
vezes, às posições que nos deixam
em destaque, que causam impressão
de poder e vivem o centro de atenção
daqueles que nos cercam.

Fundamentos da Lei do Trabalho
O trabalho é uma lei natural, ou seja,
uma Lei de Deus e, por isso mesmo, é
uma necessidade. O trabalho serve para
expiar nossos enganos de passado e
simultaneamente desenvolver nossa
capacidade, gerando crescimento –
Deus oferece a todos os seres condições
de trabalho, ajustando as capacidades
individuais às necessidades individuais.
O indivíduo porventura mais fraco
fisicamente pode deter inteligência
privilegiada, e assim por diante.
Adicionalmente, o trabalho é o instrumento
através do qual nós obtemos o nosso
sustento, tendo em vista a nossa natureza
grosseira que ainda não prescinde
de alimento e outras necessidades. É
uma consequência da nossa condição
humana. O trabalho do espírito também é
trabalho, e conta muito.
Aquele que já acumulou bens suficientes
pode não ter necessidade do trabalho
físico, mas não está livre da obrigação de
tornar-se útil, conforme os seus meios e
capacidades – muitas vezes facilitando
oportunidades e meios de aprendizado
para os outros, o que não deixa de ser
um trabalho. Sua responsabilidade neste
sentido será sempre maior se os meios
que lhe foram facilitados pelo Criador
assim o são.
Tudo trabalha na natureza. A diferença
entre o trabalho dos animais e o dos
homens é que, no primeiro caso, não
havendo inteligência, o trabalho não
gera progresso, já que está limitado ao
cuidado de sua conservação – ligado
aos seus instintos. De qualquer forma,
mesmo o trabalho dos animais está
incluso no plano maior do Criador e
concorre para o bom funcionamento de
todas as coisas.
Mesmo aqueles impossibilitados de
trabalhar no que quer que seja têm
utilidade, aos olhos de Deus. Apenas
aquele que voluntariamente se tornou
inútil está em desacordo, por escolha,
com as leis naturais. Não há ninguém
que não possa fazer o bem – somente o
egoísta não encontra ocasião de ser útil.

Imagem do Google

Fazer o bem não é somente ser caridoso.
Fazer o bem é ser útil, na medida em
que nos for possível e que nossa ajuda
se fizer necessária. Assim, fazer o bem
é ser útil – e como já repetimos todo
trabalho é útil. Podemos concluir que
trabalhar é fazer o bem.

A questão da infelicidade com
o trabalho
É comum encontrarmos, em todos
os lugares, indivíduos insatisfeitos
com a sua condição de vida. Se
prestarmos atenção em suas rogativas
e objeções, perceberemos que em
sua maioria pedem auxílio, mas
raramente demonstram gratidão pelas
oportunidades de trabalho que a
vida lhes conferiu. Como diz o ditado
popular, “a grama é mais verde no
jardim do vizinho”, e de forma geral
almejamos oportunidades de trabalho
que foram conferidas a outros.
A revolta, entretanto, não diz nada a
respeito da qualidade da tarefa que
nos foi direcionada, no grande plano
traçado pelo Criador, dentro de nossas
próprias possibilidades. Ela fala alto
a respeito da nossa incapacidade de
compreender a oportunidade recebida.
Deus é soberanamente justo e bom, e
nos conhece profundamente – melhor
que nós mesmos. Ele sabe de tudo
aquilo que precisamos, sabe de tudo
aquilo que somos capazes.

Assim, seria presunção nossa admitir
que nosso trabalho é impróprio ou
indigno de nossa capacidade – e
especialmente que há um engano
na distribuição desta ou daquela
responsabilidade entre cada um de nós.
O nosso caminho é exatamente aquele
que nos permite fazer o maior bem – a
nós mesmos e ao nosso próximo, por
mais simples e modesto, e por mais
inadequado que pareça.
De modo geral, as problemáticas que
o ser humano apresenta com o tipo de
trabalho que lhe é ofertado, tem mais
a ver com dificuldades inconscientes
que buscam conservar aquilo que é
inútil e ruidoso, oriundo de momentos
menos brilhantes de nossas caminhadas
espirituais – do que com o trabalho em si.
E justamente por isso, devemos
permanecer com vigor na execução
deste trabalho, o de cada um de
nós – qualquer que seja ele, físico ou
espiritual, até que ele deixe de ser um
desafio. Quando for este o caso, novas
oportunidades naturalmente surgirão.
Nunca deixemos de trabalhar. Trabalhar
nunca estará fora de moda. Ainda hoje
Jesus trabalha por nós – porque nós
deixaríamos de trabalhar por Ele?

A falácia da importância do
trabalho que parece grande
Todos os dias, vivemos conflitos que
dizem respeito às nossas próprias

Poucos reconhecem a importância
excelsa da boa execução das coisas
pequenas, aquelas que poucos notam,
e que muitas vezes, ninguém vê.
Existem ainda aqueles que acreditam
serem imprescindíveis para o bom
andamento das grandes obras e que
desqualificam, ainda que interiormente,
as tarefas de maior humildade.
Lembremos que a maior das pirâmides
necessita de cada pedra para se manter
estável e que cada um de nós precisou
engatinhar antes de poder andar. Os
blocos que constituem uma obra são
TODOS importantes, indistintamente. A
música perde sua beleza e sentido se
apenas uma de suas notas não estiver
presente. Deus não tem filhos favoritos,
e ele não relegaria trabalhos de menor
importância a ninguém – de onde é
possível afirmar que qualquer trabalho
tem a mesma relevância.
Assim, lembremos sempre que antes
de ambicionarmos aquilo que não nos
foi direcionado, temos de cuidar daquilo
que nos cabe.

Conclusão
Todo trabalho é útil e é instrumento
de evolução. O trabalho do espírito
também é trabalho. Trabalhar é fazer
o bem. A persistência no trabalho é a
chave do crescimento.
Não importa qual o seu trabalho. Importa
que ele seja bem feito. Trabalhemos!
“Pois se nem ainda podeis fazer as
coisas mínimas, por que estais ansiosos
pelas outras?” Jesus (Lucas, 12: 26)
“E Jesus lhes respondeu: Meu Pai
trabalha até agora, e eu trabalho
também.” (João, 5: 17)

psicologia e espiritismo
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Sueli Issa

Trabalho: possibilidade de crescimento emocional e espiritual

Estamos reencarnados aqui na Terra,
com o objetivo de nos lapidarmos, de
nos tornarmos pessoas melhores.

Só conseguiremos isso com esforço,
disciplina, dedicação e empenho. E
oportunidades é o que não nos faltam.
E é por este motivo que deveríamos
considerá-las como presentes valiosos.
Muitas vezes reagimos a elas com
raiva, medo, insegurança. Muitas
vezes desenvolvemos e alimentamos
sentimentos negativos, como mágoa,
inveja, rancor.
Bem, somos seres humanos e como
tal é natural que tudo isso aconteça.
E que bom que isso acontece, pois
é justamente aí que podemos ter a
real noção de tudo que se movimenta
em nosso interior. O problema é
ficarmos presos a esses sentimentos
e emoções, pois, desta forma, nos
acorrentamos a eles e viramos reféns
de uma vibração negativa.
Se toda ocupação útil é trabalho,
podemos considerar como trabalho
qualquer tipo de atividade: remunerada,
voluntária, os serviços destinados
a nossa casa. Não importa qual a

natureza do trabalho, ele será uma
atividade de nossa responsabilidade.
E sendo um trabalho, ele estará
nos oferecendo a oportunidade de
desenvolvermos nossa inteligência
e quando recebemos por ele, traz o
nosso sustento; mas é importante
percebermos que não estamos
falando apenas materialmente,
estamos também nos desenvolvendo
emocional e espiritualmente.
Por quê?
Porque estamos sempre envolvidos
com pessoas. Seja a família, grupo de
amigos, grupo de estudos, grupo de
trabalho, grupo de vizinhos, grupo de
voluntários. Grupo, grupo, grupo. E é
justamente através do convívio com
as pessoas que nos deparamos com
nossas facilidades ou dificuldades
na convivência.

Noção de limite, saber ceder, deixar de
pensar só em si mesmo, confrontar ideias,
lidar com a autoridade, respeitar regras,
compartilhar, tolerância, inveja, vaidade,
autoritarismo, arrogância, competição
e assim por diante. Pois é, esta lista é o
nosso trabalho emocional e espiritual.

Então, reforçando, o trabalho (seja
ele qual for) nos ajuda a desenvolver
a inteligência, nosso potencial,
nossas habilidades e, a convivência
decorrente dele, nos ajuda na busca
da maturidade emocional e espiritual.
É desta forma que assumimos a
responsabilidade por nossa evolução,
por nosso progresso como pessoa.
A medida que nos conhecemos
melhor, nossas escolhas tendem a ser
mais coerentes, mais equilibradas,
pois vamos levando mais em
consideração quem somos, o que
nos faz bem, o que tem a ver com
nosso caminho. E com isso nossas
escolhas se expandem e nossa
capacidade e discernimento também.
Como é bom estarmos envolvidos,
ocupados, nossa mente traçando
objetivos, descobrindo maneiras
para lidar com as situações, criando
oportunidades, elaborando planos,
realizando sonhos, auxiliando no
despertar de alguém acolhendo,
compartilhando
experiências,
aprendendo sobre um assunto ou
tema novo, enfim, em movimento.

Vida é movimento, mudança, fluxo.
Uma mente fluindo está gerando vida.
Uma mente estagnada está bloqueando
o que há de mais valioso no ser, a
evolução, o caminhar para frente.
Sim, somos aprendizes, eter nos
aprendizes. Não somos vítimas.
Aprendamos
com
todas
as
oportunidades e experiências pelas
quais passamos e retiremos delas as
mensagens e lições que nos chegam.
A vontade nos coloca na direção
certa, guiada sempre pelo objetivo
maior, que embasará todas as nossas
escolhas e ações.
Vontade de acertar, de fazer o melhor,
de seguir adiante tendo o Mestre
Jesus como nosso orientador.
Sejamos trabalhadores de boa vontade.
Boa vontade conosco mesmo.
Cuidemos amorosamente de nós,
pois desta forma, isto se expandirá
aos que nos rodeiam ou que venham
fazer parte do nosso caminho. Enfim:
trabalho. Bendito trabalho.

MATÉRIA ESPECIAL
Esterlita Moreira

Voluntariado: O exercício do evangelho
Falar em trabalho voluntário à luz
do espiritismo é falar da vivência
do Evangelho de Jesus. É falar do
cristianismo redivivo, que vai além de
ser aprendido por teorias. Ninguém
sabe e compreende, de fato, senão
aquilo que vive intimamente.

Respondeu o doutor da lei: amarás ao
Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de toda a tua força
e de todo o teu entendimento e ao
próximo como a ti mesmo. Replicoulhe então Jesus: respondeste bem;
faze isso e viverás.

O cristianismo é uma doutrina que é
sentida, é vivida; vem da experiência
pessoal, e só começa no exato
momento em que se decide seguir as
pegadas de Jesus.

Para exemplificar, contou a história do
“bom samaritano” em pleno exercício
do Evangelho. Ele contou que havia
um homem caído e com ferimentos
na estrada entre Jerusalém e Jericó.
Dentre vários transeuntes, somente
um samaritano parou para falar com
o ferido, num ato de compaixão.
Agindo positivamente, o samaritano
se voluntariou como mensageiro de
Deus, pronto para auxiliar, enxergando
o doente como seu irmão.

Jesus nada escreveu – Ele agiu. Para
Vinicius, Ele é o Mestre cuja escola é
ELE mesmo. Falando por parábolas
e aproveitando os acontecimentos
cotidianos, nos forneceu o rumo certo
para entrarmos no Reino de Deus. Em
um desses momentos, interpelado por
um doutor da lei, sobre o que tinha
que fazer para herdar a vida eterna,
respondeu: o que está escrito na lei?

A sua atitude revestiu-se de uma
visão universalista, ultrapassando
laços consanguíneos, indo além das

primeiro deu a oportunidade de fazer
o bem como antídoto ao egoísmo
e ao segundo ofereceu o amparo
misericordioso. E a ambos abençoou
com sua bondade infinita.

Imagem do Google

necessidades materiais, atendendo
necessidades morais e espirituais dos
dois personagens, pela exaltação da
humildade e pelo rebaixamento do
egoísmo. Porque Deus, na sua bondade
infinita, age sempre em abundância –
abençoou ao samaritano e ao irmão
com oportunidades edificantes. Ao

O samaritano ao se colocar disponível
para realizar a tarefa, agiu como
canal fidedigno da vontade de Deus,
confirmando estar em sintonia com a
diretriz renovadora – a prática do bem.
A escolha do caminho da assistência,
na relação assistido-voluntário, consiste
numa via de mão dupla que traz a todos
oportunidades de se renovarem. Em
última análise, o trabalhador voluntário,
em qualquer área de atividade, é um
servidor de Deus, que efetiva o bem
maior pelo exercício do Evangelho.
Bibliografia: Nas Pegadas do Mestre - Pedro
Camargo (Vinicius)
Parábolas e Ensinos de Jesus - Caibar Schutel
O Sermão da Montanha - Huberto Rhoden
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Lúcia Andrade

As faces do trabalho nas relações familiares
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“... Se entre os homens trabalhar
é a honra da criatura, na vida do
espírito trabalhar significa elevação e
progresso. A ele devemos o berço que
nos recolhe, o coração materno que
nos afaga, a escola que nos instrui, o
lar que nos acalenta e o caminho em
que se nos desdobra a compreensão”.
(Autor: André Luiz - Psicografia de
Chico Xavier. Livro: Temas da Vida).
A entrada da mulher no âmbito
do trabalho traz repercussões na
organização e na estrutura de
funcionamento familiar, levando à
proposição de novas configurações,

arranjos familiares com interferências
diretas na relação mãe-filho e na
dinâmica familiar.

deve prepará-los para o trabalho e para
a luta que os esperam. (Emmanuel, O
consolador, 14. ed.)

Um dos principais desafios para a
mulher está em conciliar tempo para
tarefas domésticas, acadêmicas,
trabalho externo e poder permanecer
com os filhos, de forma a ser possível
estabelecer um vínculo afetivo
harmonioso e consistente.

Por outro lado, o papel do pai na
família é de suma importância. Ele
é imprescindível no processo de
amadurecimento do filho, para que
este chegue à autonomia. Indicando
que a liberdade tem um preço: a
responsabilidade.

Nesse sentido, é possível dizer
que na vida conjugal os papéis
desempenhados pelo homem e pela
mulher tem se confundido cada vez
mais e que a configuração familiar
tem-se delineado diferentemente da
estrutura familiar tradicional.

Os vínculos familiares se constroem
com o respeito à individualidade.
Isso permite que a confiança entre
as partes vá crescendo e as relações
sejam mais próximas.

No ambiente doméstico, o coração
maternal deve ser o expoente divino
de toda a compreensão espiritual e de
todos os sacrifícios pela paz da família.
Dentro dessa esfera de trabalho, na
mais santificada tarefa de renúncia
pessoal, a mulher cristã acende a
verdadeira luz para o caminho dos
filhos através da vida. Desde a infância,

A família e o trabalho são dois espaços
sociais, os quais levam as pessoas a
vivenciarem experiências que delimitam
“de algum modo a identidade pessoal
e social”. (CHANLAT, 1996, p. 108).
O excesso de trabalho, o aumento de
responsabilidade e também o aumento
da competição no mercado são alguns
fatores que provocaram o surgimento
de uma relação com o trabalho
que muitas vezes gera ansiedade,

sofrimento, medo, desânimo, tensão e
decepção. Nesse contexto percebe-se
que, atualmente, encontrar o equilíbrio
entre “meu trabalho e minha família” é
citado como a prioridade número um
por todos os trabalhadores.
Conheço pessoas que devido a grandes
problemas familiares não sentem o
desejo de “voltarem aos seus lares”,
mesmo após um árduo dia de trabalho.
Sentem-se desmotivadas e infelizes.
Sabemos que o pensamento é vida
e as atitudes mentais das criaturas
exteriorizam-se, plasmando o ambiente
espiritual do lar.
O clima de paz, as emanações
saudáveis, o trabalho edificante,
as orações, o pensamento reto
e a mensagem consoladora criam
vibrações que se cristalizam, formando
no lar, um halo de luz protetor.
“O bem faz bem primeiramente
a quem o executa. Quando os homens
descobrirem a importância do serviço
em favor do seu semelhante, estarão
a caminho da solução definitiva
dos seus problemas”.

crônica espírita
Aldo Colasurdo

O êxodo e o espiritismo, trabalho de reconstrução de um povo
Os relatos históricos nos revelam as
fases iniciais de vários povos antigos
e entre eles podemos destacar os
Hebreus. Bastante religiosos, eles
se estabeleceram na Caldeia cerca
de 1900 anos a.C.. Posteriormente
foram aprisionados e levados para o
Egito, e durante os anos 1700 a 1290
a.C., foram obrigados a suportar os
sofrimentos impostos pela escravidão.
No final do século 13 a.C., surge
em nosso orbe a figura de Moisés.
Este, embora de origem judaica, foi
criado como se fora cidadão egípcio.
Quando adulto, afastou-se do país
indo viver em Madian.
Anos depois, Moisés passou a sentir
a grande inspiração divina de sua
vida: a libertação de seu povo, de
cerca de 400 anos de escravidão
no Egito, conduzindo-os de volta
a sua “Terra dos Antepassados”.
Com esta intenção solicitou ao
rei egípcio contínuos pedidos de
liberação da escravatura. Porém, a
cada negação à alforria, sucediam ao
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país e a população egípcia graves e
dolorosas consequências. Finalmente
o monarca viu-se forçado a aceitar
o fim da escravidão dos Judeus
libertando-os. Posteriormente, o fato
provocaria consequências danosas
aos egípcios, que tentariam revertêlas recapturando os judeus, porém
sem êxito.
O Êxodo
Assim iniciava-se nos finais do século
13 a.C., o heroico caminhar em direção

a “Pátria Mãe” que ficou conhecido
como “O Êxodo”. Organizados e
distribuídos em pequenos grupos,
cerca de 600 mil adultos, além das
crianças, que eram chefiados pelos
idosos. A frente de todos achavase o Patriarca. Este, no início da
caminhada, ausentou-se por alguns
dias e ao retornar encontrou parte da
população sendo orientada a praticar
a religião idolatra egípcia dos tempos
da escravatura; que contrariava a
religião judaica. O fato resultou em
violento castigo de Moisés aos seus
seguidores e propagadores. Voltaram
todos, em seguida, a dedicar-se
aos princípios recomendados pela
“Crença dos 10 Mandamentos”.

comunicação com o Plano Espiritual.
E assim acontecia que, entrando
Moisés na tenda, uma coluna de
nuvens baixava, parava á porta desta,
a qual, falava com Ele (Êxodo 33 – 8
a 10). Em outro relato evangélico,
dois personagens vieram avisar a
Moisés que alguém se dedicava a
atividade mediúnica fora da “Tenda”
o fato demonstra que havia atividades
espiritualistas também em outros
locais do acampamento.

Espiritismo

Aos 20 anos de caminhada, o Heroico
Patriarca,
sentiu-se
aproximarse o momento de seu retorno ao
Plano Espiritual, assim rogou aos
demais companheiros que ante seu
desencarne, fosse enterrado em local
secreto, possivelmente situado em
território da Jordânia.

Em local afastado dos acampamentosmoradias, Moisés montou uma tenda
e a chamou de “Tenda da Reunião’’, e
todo aquele que procurava o Senhor,
socorria-se desta. (Êxodo 33- 7 a 8).
Esta era usada com a finalidade de

Finalmente, após a longa e heroica
caminhada de 40 anos chegou-se
a “Terra Prometida”. Vencendo-se
assim todos os percalços cumpriase mais uma etapa que conduziria a
humanidade ao Cristianismo.

A História do IEE
As dificuldades eram muitas e não havia
consenso nas decisões sobre a melhor
maneira de angariar fundos para tão grande
empreitada. Alguns queriam contrair um
empréstimo junto a Caixa Econômica
Federal, já outros preferiam as campanhas
e carnês. Venceu esta última, mas com o
entrosamento das pessoas envolvidas a
jornada continuava firme.

IEE – 65 ANOS DE TRABALHO
E nossa história continua...
Nos anos que se seguiram a 1969, a casa
viveu momentos de muita emoção.
Nesse capítulo vamos discorrer um pouco
sobre os personagens relevantes desses
anos e todos os acontecimentos que foram
tão marcantes.
Emílio Manso Veira, Ary Lex, Aldo
Colasurdo e Ignácio Giovine, este último
ligado oo Centro Espírita do Itaim, foram
apenas alguns dos que muito trabalharam
nesta década.
Emílio Manso Veira, mineiro de Poços de
Caldas, nascido em 1915 passou por
várias instituições até chegar a USE e
finalmente em 1949 no Primeiro Congresso
Espírita no setor de Educação entra
definitivamente em nossa história, onde se
manteve ocupando vários cargos até 1971.
Ary Lex, nasceu em Barretos, em 1916,
médico formado pela USP, ingressou na
União da Mocidade Espírita de São Paulo
em 1939. Passou pela USE e finalmente
em 1951 tornou-se um dos confrades no
IEE, tendo sido presidente da instituição
por quatros anos. Autor de vários livros
médicos e espíritas dá nome a nossa
sede, numa justa homenagem ao grande
trabalho realizado.
Aldo Colasurdo, conselheiro vitalício do IEE
atualmente, iniciou sua trajetória ligada a
nossa história como tesoureiro da Primeira
Associação de País e Mestres em 1971.
Finalmente Ignácio Giovine, Presidente do
Centro Espírita do Itaim, fundado em 1946
que numa conversa informal com Emílio
Manso Vieira deu início ao projeto de fusão
das duas instituições.
O IEE nesta década continua sua luta com
as dificuldades de consolidar sua vocação
educacional em meio aos problemas

programação

financeiros. Sofre um grande golpe com
a venda do imóvel da Rua Guarará,
mudando-se para uma sede alugada na
Rua Abílio Soares, onde instala algumas
classes e sua administração.
As tratativas para a fusão das duas
instituições continuam e finalmente se
concretizam em 1973.
Em outubro deste mesmo ano, foram
realizadas simultaneamente A AGE do IEE
e a AGE do Centro Espírita do Itaim que
sacramentaram a união.
O mais evidente nesses anos foi a interação
plena de todos os envolvidos para dar
prosseguimento ao projeto educacional da
instituição. Unir para fortalecer era o desejo
comum.
O Centro Espírita do Itaim ocupava uma
parte do terreno localizado na Rua do
Porto, nº 695, atual Leopoldo Couto de
Magalhães e com a fusão começaram
os trabalhos para a construção de um
prédio maior apropriado para abrigar o tão
sonhado colégio espírita.

Em 1977, na reunião do conselho no dia 3
de dezembro, surgiu uma carta escrita por
Chico Xavier, endereçada a Emílio Manso,
datada de 1956. Seu texto integral já foi
publicado neste jornal mas transcrevemos
aqui um trecho muito significativo neste
ano de aniversário que tão bem expressa
nossa missão e a luta incansável de todos
os envolvidos até aqui para que a nossa
história continue
“Muito me alegraram as notícias das
belas realizações do Instituto Espírita
de Educação, que os estimados
companheiros estão sustentando com
tanto valor. Entendo que sem educação,
todo o nosso esforço será sempre aquele
das iniciativas, por vezes admiráveis,
das palavras e dos gestos exteriores
respeitáveis e nobres na obra do bem, que
acabam comumente entre a ineficácia e o
desencanto. Com a educação, porém, o
serviço do bem assume as características
de eternidade.”
“Rogo, pois, a Jesus, para que vocês
continuem cada vez mais encorajados
no grande empreendimento a que se
encontram empenhados.

A elaboração de plantas e a aprovação
de projetos continuaram até o início de
1975, quando se decidiu pela suspensão
temporária do curso ginasial com o início
da construção do novo prédio.

As obras continuaram mesmo com os
cursos suspensos e em 1979 foi concluída
a construção do primeiro pavimento.

Em 1976, suspendeu-se temporariamente
os demais cursos, mas a construção
continuava com a conclusão da cobertura
do prédio em novembro deste mesmo ano.

Bibliografia: Anais do Instituto Espírita de
Educação 1950-1982, de Eduardo Monteiro
de Carvalho

Continuaremos na próxima edição...

Parte da equipe de evangelização de 2014

Maio será um mês especial para todos
nós. Foi escolhido para as comemorações
de nossos 65 anos de existência.
Estão todos mais que convidados
para na semana de 26 a 31 de maio
acompanharem conosco as palestras

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

05 Mai
12 Mai
19 Mai
26 Mai
02 Jun
09 Jun
16 Jun
23 Jun
30 Jun

O ser pensante
Importância da Obra Assistencial
Parábola do Semeador
COMEMORAÇÕES DO IEE
Educação pelo trabalho
A oração dominical
A vida futura
Insegurança Pessoal e Fobias
A Piedade

07 Mai
14 Mai
21 Mai
28 Mai
04 Jun
11 Jun
18 Jun
25 Jun

Mulher e mãe
Evangelho no lar
Insegurança Pessoal e Fobias
COMEMORAÇÕES DO IEE
Relacionamentos Familiares
O passe
A reencarnação como justiça divina
A prática do perdão e do auto perdão

08 Mai
15 Mai
22 Mai
29 Mai
05 Jun
12 Jun
26 Jun

Depressão e Alegria de Viver
A importância da Obra Assistencial
Estudo Evangélico no Lar
COMEMORAÇÕES DO IEE
Loucura e Suicídio
Relacionamentos Familiares
Parábola da Candeia

03 Mai
10 Mai
17 Mai
24 Mai
31 Mai
07 Jun
14 Jun
21 Jun

Mulher e mãe
Amar a si mesmo
Allan Kardec (vida e obra)
Importância da Obra assistencial
COMEMORAÇÕES DO IEE
A prática do perdão e do auto perdão
Insegurança Pessoal e Fobias
Evangelho no Lar
Influência dos espíritos em nossos
pensamentos

28 Jun

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

Sábado - 10 h

ATENDIMENTO FRATERNO
DATA

HORA

2a.feira

19:30

4a.feira

13:00

5a.feira

19:30

OBJETIVO

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

ÁREA DOUTRINÁRIA
DATA

HORA

15h e 20h

notícias do iee
especiais que vão acontecer durante toda
a semana.
Aproveitamos aqui para retificar que na
quinta-feira, dia 29 de maio, às 20h,
a palestra terá como tema Estudo e
Educação: Ferramentas para a ação,
o palestrante convidada será Almira
Magalhães. Heloísa Pires havia confirmado
sua presença, mas devido uma viagem ao
exterior não poderá estar conosco.
Em junho teremos nossa Festa Junina
no dia 22 (domingo). Aproveito o
espaço para divulgar duas atividades
de grande relevância em nosso
instituto: O curso de evangelização

PALESTRAS E PASSES
DATA

4a.feira

infantil para crianças e jovens e nossas
oficinas de artesanato e costura.
A evangelização acontece todo sábado,
das 10h às 11h30h, para crianças de
0 a jovens de 18 anos. Matrículas sempre
abertas e os temas desenvolvidos em
sala de aula são sempre ligados aos
temas das palestras que acontecem
nesse dia às 10h. Ou seja, sábado é o
dia da família na casa.
Nossas oficinas acontecem todas as
terças e quintas, a partir das 14h30.
Artesãs e costureiras se reúnem na casa
para produção das peças que estão
expostas no espaço do bazar, no térreo.

Sáb.

15h e 20h

20h
10:00

TEMA

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

ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
3 .feira
a

4a.feira
5a.feira
Sáb.

18:50

Inglês (Básico - Intermediário
Avançado e Conversação.)

19:30

Informática básica

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

Oficina de Leitura e Escrita
Informática básica
Espanhol (Novo)
Oficina de Leitura e Escrita
Oficina de Leitura e Escrita.
Introdução à Internet
Informática básica

ÁREA Filantrópica

3a. e
5a.feira
4a.feira

14:30
14:30
15:00

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

Mai/Jun 2014
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Sonia Maria Oliveira

Sermão da Montanha

3ª BEM AVENTURANÇA:
“Bem aventurados os que choram, porque serão consolados”
Na 1ª Bem aventurança Jesus nos
fala da humildade, em reconhecer que
quanto às coisas do espírito ainda
temos muito que aprender. Na 2ª
nos fala da mansuetude, pois somos
agressivos por natureza e agora na 3ª
Bem aventurança Jesus nos vem falar
dos que choram.
O ser humano vive em função de bem
estar, conforto, prazer, tudo que lhe é
agradável. Por isso cuida de sua saúde,
estudo e comportamento para viver
bem e feliz. Mas Jesus vem e nos diz
que é tudo ao contrário, bendizendo
os que choram. Entendamos o que
Jesus quis nos ensinar com o chorar.
Lembrando que tudo o que Jesus
nos ensinou deve se entender no
aspecto espiritual, relativo ao espírito.
E o espírito é o ser inteligente do
universo, é um dos elementos da
natureza e sujeito às Leis Naturais
para o seu desenvolvimento.
Quem chora é porque tem uma
dor física ou moral e se não for
bem entendido o choro, nos parece
um absurdo.
Como o ser humano vive para ser feliz,
ele não entende porque tem de sofrer
para ter um dia essa felicidade. Primeiro
ele tem que entender o que é o bem
e o mal, por sua própria sabedoria e
decorrente de seu livre arbítrio; e o bem
vem do entendimento das Leis divinas
ou Naturais e o mal, não foi feito por
Deus, o que contrariaria a Lei Divina.
O mal e o castigo existem, porque o
homem se afastou da Lei. É a justiça
divina. É a Lei de Ação e Reação, que
nos fala o espiritismo. E se Deus é

Como nos comportamos nas situações
e com as pessoas que nos causam
sofrimentos. É o entendimento e
conscientização do Processo justo da
evolução e que, se estou passando
por essa dificuldade é porque mereço,
aceitando-a sem revolta e queixas.
Bem aventurados os que choram,
PORQUE SERÃO CONSOLADOS.
Quando? Aqui?
NÃO.
Só pode ser entendido na vida futura,
se não, não tem sentido.
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soberanamente bom e justo, não pode
agir por capricho ou parcialidade. O
castigo NÃO VEM DE DEUS, e sim em
consequência de nossos atos.

para a casa do Pai. Quando estamos na
alegria, na felicidade não nos lembramos
de Deus, e que temos de trabalhar para
a evolução de nosso espírito.

Os sofrimentos da vida são de duas
espécies ou tem origens diversas:
uns tem sua causa na vida presente
e outros na vida passada. Os da
vida presente são causados pela
imprevidência do Homem, como seu
orgulho, sua ambição, seu ódio, etc.
E se consultassem sua consciência
diriam: ah, se eu tivesse ou não
tivesse feito tal coisa não estaria nessa
situação. E para as faltas humanas a
justiça dos homens se incumbe.

Temos que entender o mal chorar
e o bem chorar. O mal chorar é
a murmuração, a impaciência,
a incorformação, a revolta pelo
sofrimento que está passando,
respondendo ao mundo com mal
humor, nervosismo, lamúria até
entender que, o sofrimento faz parte
do processo para a Lei do Progresso.

O Homem é o autor de seus infortúnios
e só irá melhorar quando trabalhar
seu lado intelectual, espiritual e moral.
Do intelectual, estudando, para sair
da ignorância, entendendo que tudo
depende de mim e que também o
sofrimento é um dos elementos que
me impulsiona cada vez mais, caminhar

O bem chorar é a aceitação consciente
como opção. OPÇÃO: é o entender
das palavras do Cristo: “Se alguém
quer vir após mim, negue-se a si
mesmo, tome sua cruz, todos os dias
e siga-me”. A cruz, dita por Jesus, é
feita de nossas dores e imperfeições.
Nós como espíritos aprendemos
e evoluímos não apenas com
os sofrimentos, mas como nos
relacionamos com os sofrimentos.

APOIO

Consolados, quando entendemos que
se estamos sofrendo algo, fizemos
nessa ou em outras vidas esse mesmo
sofrimento a outrem e temos que
receber o mesmo. Agindo sem revolta,
sem lamúrias pouparemos séculos de
dor e sofrimento na vida futura e quando
houver a quitação, estaremos livres
para prosseguir em nossa evolução.
O consolo é o resultado da maneira
espiritual de encarar essa breve vida
na Terra, não dando importância em
demasia às coisas materiais e sentindo
menos as frustrações e decepções que
a vida nos traz.
E aos que puseram sua felicidade nos
prazeres mundanos, dirá o Senhor:
“Nada tendes a receber, porque já
recebeste o vosso salário na Terra.
Ide e recomeçai.”.
Aos espíritas: não façais apologia do
sofrimento pelo sofrimento, ele faz parte
da evolução espiritual.
Bibliografia: Mateus 5,1-11,
Evangelho 2º o Espiritismo, cap. V
Carta de São Paulo aos Romanos, cap. 7

