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Fundamentos do Espiritismo
“A Doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica?
(...) fica um corpo sem coração, se tirarmos a ciência fica um corpo sem cabeça e se
tirarmos a filosofia fica um corpo sem membros” Chico Xavier. Página 4

LEIA TAMBÉM

A Doutrina em Destaque

No dia 4/6, o Grupo Manoel Philomeno será nosso convidado para realizar o Seminário Terapia pelos Passes
e Atendimento Fraterno, do projeto
Manoel Philomeno. A partir do mês
de julho, teremos uma atividade nova
no IEE: uma palestra com convidado especial todo mês. A primeira vai
acontecer no dia 5/7. Saiba mais na
página 3.

Infância e Juventude

Há 60 anos, a Juventude Espírita
do Estado de São Paulo se reúne
para falar de amor e para estudar
o espiritismo. Página 3.

Evangelho

Jesus, em resposta à pergunta de
Pilatos, afirma que existe um outro
mundo, onde a justiça de Deus se
realiza... Qual será esse mundo?
Página 5.

Evangelho para crianças

Uma atividade para as crianças
aprenderem mais sobre as palavras
de Jesus: “Meu reino não é deste
mundo”. Página 5.

Assunto em Família

Matéria Especial

O autor e palestrante Alkindar de
Oliveira traz reflexões sobre o papel
do voluntário na casa espirita.
Página 7.

Crônicas de Chico

Oportunamente, lembremo-nos
de todas as mães cujos filhos
partiram e foram relatadas na
obra que virou filme e livro: As
Mães de Chico Xavier. Página 7

Matéria Doutrinária

Conversando com os Espíritos,
experiências do trabalho de um
dialogador. Página 8.

Nos tempos atuais nota-se cada vez
mais a falta da paciência que já se
instalou nas pessoas, impedindo-as
de, antes de tomar qualquer atitude,
refletir (...). Página 6.

Crônica Espírita

A melancolia é um estado de profundo
abatimento mental e físico, que pode
ou não estar associado a um motivo
específico. Saiba mais. Página 6.

EDITORIAL

sugestão de leitura

A doutrina espírita nos traz fundamentos científicos, filosóficos
e religiosos, seja por meio das respostas dos espíritos a Kardec
como também pelos exemplos de Jesus durante sua vivência na
terra como um de nós.
A verdadeira beleza da doutrina se encontra nas explicações à luz
da razão, que podemos verificar nos acontecimentos de nossa
vida atual e suas ligações com nossas atitudes; é um guia prático
que podemos seguir para atingirmos a felicidade neste e nos
outros mundos, pois nascemos para sermos felizes e buscar essa
felicidade deve ser parte fundamental da nossa jornada.
A felicidade é mais simples do que se parece; ela está nas pequenas
coisas, nos relacionamentos do nosso dia-a-dia, na nossa família e
não necessita de grandes projetos, recursos exagerados ou qualquer
outra coisa que não esteja a nosso alcance. É pela soma das
pequenas e boas atitudes que se constrói a ponte de ligação entre
as almas que se afinizam e que juntos constroem esse clima de paz
e harmonia que transforma a vida de cada um e de todos no conjunto.
Chico Xavier nos fala: "Aprenda a viver dentro das suas
possibilidades. Construa sua vida aos poucos, lutando a cada dia
e extraindo da vida o que ela tem de melhor – a simplicidade".
Um simples sorriso, um cumprimento, um tempo para ouvir sem
julgamentos, uma palavra acolhedora, podem transformar o dia
do nosso próximo. Tenho certeza que a energia que vai, também
volta, e com mais força aos nossos corações. Nossas pequenas
escolhas diárias transformam nosso futuro.
Jean-Paul Sartre, filósofo francês definiu que viver é como ficar se
equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências.
Então, que tal escolhermos ser felizes da forma mais simples
possível, distribuindo o amor puro que nos é nato e tenhamos
confiança que as consequências serão incríveis.
Mauricio Romão - Presidente da Diretoria Executiva
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Parábolas e Ensinos de Jesus
Em janeiro de 1928, com preito de gratidão ao amigo
Luiz Carlos de Oliveira Borges e esposa – cuja história
merece abordagem específica – Cairbar de Souza
Schutel lançou o primoroso livro cujo título utilizamos no
presente comentário. Já nas primeiras páginas, Cairbar
assina manifesto dirigido aos guias e protetores espirituais
destacando o auxílio recebido e em homenagem ao amor
que aprendeu a cultivar com os ensinos deles recebidos.
A obra está composta de duas partes: a) Parábolas de
Jesus e b) Ensinos de Jesus, além da Epístola a Jesus
e de valioso e esclarecedor Preâmbulo.
O livro apresenta estudos do lúcido Cairbar sobre
as parábolas apresentadas por Jesus e seus imortais ensinos transmitidos
à Humanidade. Desde a Parábola do Semeador aos ensinos do Pão da Terra
e do Pão do Céu, à Parábola do Filho Pródigo aos ensinos do Verbo de Deus,
a obra destaca trechos das anotações dos evangelistas como epígrafe em cada
capítulo, acrescido dos sábios comentários de Schutel.
O livro tornou-se uma referência para estudos dos Evangelhos de Jesus e livro de
cabeceira para muita gente, além de valorosa presença nas conhecidas reuniões
do Evangelho no Lar. A suavidade e o perfume do amor de Jesus, com o fardo
suave e o jugo leve, ensinos tão bem conhecidos de quem estuda as lições
imorredouras do Mestre da Humanidade, iluminam as páginas do valioso livro que,
comentadas pelo Apóstolo de Matão, transformam a obra numa referência de
orientação e luz nos caminhos humanos.
Marco Milani - Diretor do depto de Livros da USE.

AGENDA ESPÍRITA
FESTA JUNINA DO IEE - Dia 26 de junho de 2016 será nossa tradicional festa junina,
das 11 às 16 horas. Teremos as tradicionais barracas de cachorro quente, churrasquinho,
doces e de brincadeiras para as crianças. Venha dançar com nossa quadrilha! Os convites
serão vendidos a partir do dia 06 de junho, na secretaria e ou na recepção. Para os
alunos dos cursos da casa, os professores estarão passando maiores informações para
arrecadação de prendas e voluntários para auxiliar no evento. Toda a renda será revertida
para os projetos da casa, uma grande oportunidade de exercitarmos a solidariedade e
caridade. Contamos com a colaboração de todos para que o evento seja um sucesso.
COMEMORAÇÃO DOS 67 ANOS DO IEE - Em Maio o IEE comemora 67 anos de
vida. A história do Instituto Espírita de Educação remonta a 1947, ano de fundação da
então denominada União Social Espírita Estadual - USE, atualmente chamada União das
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. A USE nasceu com o propósito de unificar
o espiritismo no estado, com seus diversos departamentos. Um deles, o Departamento
de Educação, fundou o Instituto Espírita de Educação, já em 1949, com o objetivo de
estabelecer escolas infantis com base na doutrina. No ano de 1973, após 24 anos de
lutas e muitos desafios vencidos, o Instituto Espírita de Educação funde-se com o Centro
Espírita do Itaim, à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 695, onde ficamos até junho
de 2011. Nesse mesmo mês, o IEE transferiu-se para a sede atual na Rua Professor Atilio
Innocenti, 669. Durante a semana de 23 a 28 de maio, reservamos uma surpresa para
nossos frequentadores das palestras e cursos. Participem conosco dessa comemoração!
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Projeto Manoel Philomeno

Seminário: Terapia pelos Passes e Atendimento Fraterno

NOVIDADE: PALESTRAS ESPECIAIS
às TERÇAS- FEIRAS

PROJETO MANOEL PHILOMENO

Caros leitores, dia 04 de junho de
2016, das 9 as 17 horas, o IEE
estará sediando o Seminário sobre
Terapia pelos Passes e Atendimento
Fraterno que será ministrado pelo
grupo do projeto Manoel Philomeno
de Salvador/BA. As inscrições
gratuitas serão feitas pelo nosso site:
www.ieesp.org.br, mas com vagas
limitadas. O Seminário terá intervalos
para coffee break e almoço e ao final
abriremos espaço para perguntas e
venda de livros autografados.
O Projeto Manoel Philomeno de Miranda
foi criado no mês de maio de 1990, para
dar apoio e treinamento aos integrantes
da área mediúnica dos Centros
Espíritas, através de seminários, cursos
e palestras. A equipe atual é composta
de José Ferraz, Nilo Calazans e João
Neves. Contava, também, com o
companheiro
Geraldo
Azevedo,
afastado das atividades por motivos
de saúde. Todas essas pessoas são
membros do mesmo Centro Espírita

PALESTRANTE LUIZ FERNANDO LOPES

Dia 05 de julho, às 20 horas, terá
início um novo trabalho no IEE.
Estaremos abrindo nosso auditório
uma vez por mês, às terças feiras,
para palestras especiais, com
abertura para perguntas e livros
autografados pelos palestrantes.

Caminho da Redenção, Salvador (BA)
— convivendo no labor doutrinário
diariamente no transcurso de mais
de 45 anos, facilitando desenvolver
o programa e levá-lo adiante com
excelentes resultados. A denominação
do empreendimento espírita como
equipe harmônica adquiriu identidade
própria, e essa equipe se propõe
continuar oferecendo os serviços que
vêm executando há cerca de 23 anos
em prol da vivência e da educação
mediúnica, conforme as bases da

Codificação Espírita. A abrangência
das suas atividades envolve Reuniões
Mediúnicas,
Vivência
Mediúnica,
Terapia pelo Passe, Qualidade na
Prática Mediúnica, Desobsessão e
Atendimentos Fraternos ora reunidos
em obras literárias adicionadas pelos
livros “Passes, Aprendendo com os
Espíritos” e “Estudando o Livro dos
Médiuns”, publicados pela Livraria
Espírita Alvorada Editora, cidade de
Salvador (BA) alcançando, em 2011, a
marca de 236 mil livros vendidos.

Nosso ilustre palestrante do dia será
Luiz Fernando Lopes, professor
universitário e farmacêutico, com
mestrado em Psicologia pela USP,
é espírita de nascimento. Natural de
Recife (PE) reside há doze anos na
capital paulista, onde participa do
Grupo Espírita Fraternal Obreiros do
Senhor, como palestrante e dialogador
nas reuniões mediúnicas. É autor do
livro Sexo e Consciência, e o tema da
palestra será Dependência Química:
Aspectos Científicos e Espirituais.
Convidamos a todos a desfrutarem
desse momento conosco.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Gustavo Ferreira - Diretor do DM/USE

Força dos idealistas durante a caminhada!

“Porque, onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, aí estou eu no
meio deles.” Mateus 18:20.

Todos os anos, na Páscoa, há 60 anos, a
juventude espírita do Estado de São Paulo
se reúne para falar de amor, para estudar
o espiritismo e reforçar seu compromisso
com o ideal de fazer com que a paz e o
bem se alastrem pela Terra através de
suas mãos.
Vindos de diferentes lugares, com
diferentes sotaques, brincadeiras, termos
e manias, com suas malas, mochilas,
colchões e colchonetes, os jovens se
encaminham para suas caravanas na
quinta-feira que antecede a Sexta-feira
Santa e pegam estrada para reuniremse em momentos repletos de luz e
aprendizado. Ansiosos, atentos e sempre
a postos, levam no peito a disposição e a
sede de aprendizado. Em 2016, as quatro
Confraternizações de Mocidades Espíritas
do Estado de São Paulo (as COMEs

como são carinhosamente chamadas)
tiveram o mesmo tema escolhido pelas
mocidades de suas regiões. A COMEs
desse ano estudaram o temário intitulado
“Sentimento - A força de um idealista”.
Passei pelas quatro COMEs; vi muita coisa
linda durante o feriado e depois disso
conversei com os responsáveis pelos
eventos, nossos representantes diretos em
cada uma das regiões para saber qual o
saldo das Confraternizações, que neste
ano reuniram cerca de 1.100 jovens, em
um momento tão especial como este,
quando estamos a um ano do Congresso
que comemora os 70 anos da USE e
da realização da 10a COMJESP, que
comemora 50 anos de sua 1a edição e 160
anos de O Livro dos Espíritos, em 2017.
O DM/USE acompanhou de perto a
elaboração dos estudos, dinâmicas e
vivências propostas nas quatro regiões
e sempre que necessário contou com
a ajuda da D.E. e do Departamento de
Doutrina para esclarecimentos, garantindo

a transmissão de informações coerentes e
do estímulo ao estudo das Obras Básicas
nas mocidades e seus eventos.

O preparo incessante durante meses e
a qualidade e atualização dos processos
pedagógicos em todas as equipes do
DM/USE permitiram que as experiências
fossem percebidas e experimentadas
com muito mais vontade pela juventude,
tanto que durante todos os dias do evento
houve muitos elogios e divulgações pelas
redes sociais dos momentos maravilhosos
que ocorriam, atraindo a atenção de
novos jovens, os quais esperamos que
estejam conosco na COMJESP em Bauru
em 2017. Para acompanhar as novidades,
o DM/USE mantém uma página no
Facebook: facebook.com/dmusesp
Essa parceria está cada vez mais forte e
nítida, fazendo com que em todo o nosso
estado os órgãos locais e a juventude
deem as mãos para trabalharem juntos
em prol da unificação e do ideal espírita.

Na 52ª Comenoesp, no ano que marca
o 60º aniversário da primeira edição
do evento, todas as oito regionais da
4ª assessoria foram representadas,
e o movimento de unificação se
estendeu a outras federativas, com
direito a visitantes do Paraná.
Com o coração repleto de alegria
e a alma em júbilo, nossa juventude
retornou no domingo de Páscoa
a seus lares. Nessa nova etapa, o desafio
é buscar, através da oportunidade
de lançar um novo olhar sobre seus
sentimentos e sobre o ideal cristão que
os move, afim de se prepararem para
o plantio de novas sementes no trabalho
do bem e em seu próprio crescimento,
na certeza de que, no próximo encontro,
possam se reencontrar ainda mais
dispostos para servir a esse ideal tão
nobre. Há um longo caminho pela frente,
mas com a força desses idealistas,
a caminhada será muito mais prazerosa!

Jornal IEE
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José Couto Ferraz, membro do Projeto Manoel Philomeno de Miranda.

Fundamentos do Espiritismo
O Espiritismo é um conjunto de
ideias e essencialmente filosófico,
com base na comprovação
científica e de consequências
morais- religiosas.
Seu
aspecto
eminentemente
religioso está patenteado na
primeira pergunta feita por Allan
Kardec ao Espírito Verdade, em “O
Livro dos Espíritos,” de referência
à Divindade: “O Que é Deus?”
Atente-se bem, e não quem é
Deus? A resposta modificou
totalmente a concepção vigente
no tradicionalismo religioso. “Deus
é a inteligência suprema, causa
primária de todas as coisas.”
Naquele momento ruía na base
o
antropomorfismo,
doutrina
segundo a qual Deus tem forma
humana e, consequentemente,
paixões humana.
S e us p on tos basilares são:
a existência de Deus, a
imortalidade da alma ou espírito,
a comunicabilidade dos Espíritos,
a reencarnação – lei universal e a
pluralidade dos mundos habitados
entre outros. Confirmam as
máximas
morais,
constantes
no Evangelho de Jesus Cristo,
interpretando-as em concordância
com os seus postulados.
Revela que a morte é apenas
uma transferência de posição
vibratória, pondo fim à falsa
afirmativa de que tudo termina na
sepultura. O homem e a mulher
são, no além-túmulo, aquilo que
hajam construído durante a sua
existência no corpo físico. Não
há transformações milagrosas
de indivíduos em anjos ou em
santos. Normalmente o Espírito
desencarna conforme viveu no
corpo. Ao se livrar da roupagem
carnal, aquele que cultivou os
sentimentos
superiores
fixa
tais realizações no seu mundo
íntimo. O frívolo deixa-se dominar
pelas paixões absorventes e, ao
despertar no Mundo Espiritual,
sente as sensações a que
se
prendeu,
demorando-se
por um período invariavelmente

longo em perturbação.
Oferece a prova da continuidade
da vida após a morte através da
fenomenologia mediúnica. São
os próprios mortos que retornam,
quebrando
o
silêncio
das
sepulturas para atestarem a vitória
da vida sobre a morte. Embora
uma corrente de parapsicólogos
assevere que as comunicações
são todas de origem psíquica e na
linguagem moderna, tidas como
fenômeno da hiperestesia indireta
do inconsciente, vale lembrar
que, na primeira manifestação
de natureza paranormal, o
comunicante poderia ter dito: aqui
está o inconsciente, quando ao
invés disso, informou: sou a alma
de alguém que viveu na Terra, e
até aos nossos dias continuando
a fazer a mesma afirmativa.
Existem casos em que vão mais
além: provam a sua identidade,
comprovando-se
verdadeira
depois de pesquisas demoradas.
Os fenômenos dos “raps”, que
iniciaram o moderno espiritualismo,
na América do Norte, através
da mediunidade das irmãs Fox,
revela que o Espírito batedor, na
noite de 31 de março de 1848,
se identificou diante da família
protestante como sendo Charles
B. Rosma. Havia sido assassinado
e fora inumado ali no porão

daquela residência. Procuraram
o cadáver e não o encontraram.
Vários anos depois (1905), houve
uma tempestade na cidade de
Hydesville e lá encontraram
o esqueleto ósseo, conforme
asseverara o ser desencarnado.
Conclusão: ninguém sabia que o
esqueleto estava no porão, senão
o próprio Espírito.
Na Bíblia, na História, na Religião,
na Filosofia existe uma quantidade
apreciável de fatos comprovando
o contato entre personagens
de vulto com os considerados
mortos. Moisés e Elias aparecem
a Jesus Cristo no Tabor, depois
de mortos, mantendo um diálogo
transcendental. Joana D’Arc
manteve conversação com os
Espíritos que a induziram a lutar
pela libertação da França. Saulo
vê Jesus Cristo, às portas de
Damasco, depois de morto.
Sócrates recebia orientação do
seu “daimon” que significa gênio
ou Espírito protetor.
Populariza
a
c re n ç a
na
reencarnação excluída das
religiões tradicionais do ocidente.
É no conhecimento geral que a
doutrina das vidas sucessivas em
corpos diferenciados constitui a
alma da filosofia da antiguidade
oriental. Por exemplo: os egípcios,
em “O Livro dos Mortos”, falam das

sucessivas idas e voltas do Espírito
à indumentária carnal humana.
Não confundir com o conceito da
metempsicose, através do qual o
homem e a mulher voltam a tomar
formas animais. A reencarnação
não está enquadrada dentro do
que ensina a metempsicose,
porque a Lei é de evolução e não
oferece recuos. O Bagavad-gitâ da
Índia apresenta a linda história de
Krisna, o fundador do hinduísmo,
cuja doutrina se fundamenta na
palingenesia ou reencarnação. Na
mesma ordem, assírios e caldeus,
medos e persas, babilônios e
gregos posteriormente aceitaram
e divulgaram a doutrina da
reencarnação. Platão dela nos
falou, dizendo com muita lucidez
que “viver é recordar.”.
Também Allan Kardec bebeu
da informação dos Espíritos
Superiores: a realidade de que
o homem e a mulher não têm
somente uma vida única na
roupagem carnal. Toda vez que
se equivoca, volta ao palco do
mundo terrestre animando novo
corpo, com a finalidade de refazer
os erros cometidos e progredir
moral-espiritualmente.
Deus não condena nem perdoa
os transgressores das suas leis,
oferece a oportunidade feliz da
reparação. É lei de amor e também
de justiça divina.
Confirma a revelação feita por
Jesus Cristo e anotada no
Evangelho de João, cap. XIV, de
que “há muitas moradas na casa
do meu Pai.” Acrescenta, mais:
todos os mundos são, serão
ou já foram habitados por seres
inteligentes a exemplo do que
ocorre com a Terra.
Finalmente, convida o ser humano
a levantar-se dos escombros
das suas imperfeições rumo à
transformação moral à vivência
do amor e do bem, seguindo,
paulatinamente, as pegadas de
Jesus Cristo até atingir a religação
com o Criador, finalidade precípua
da religião.
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Luiz Carlos C. Monteiro de Barros

Meu reino não é deste mundo
“Pilatos, tendo entrado de novo no
palácio e feito vir Jesus a sua presença,
perguntou-lhe: És o rei dos judeus”? –
Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não
é deste mundo. Se o meu reino fosse
deste mundo, a minha gente houvera
combatido para impedir que eu caísse
nas mãos dos judeus; mas, o meu
reino ainda não é aqui.
Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? –
Jesus lhe respondeu: Tu o dizes; sou
rei; não nasci e não vim a este mundo
senão para dar testemunho da verdade.
“Aquele que pertence à verdade escuta
a minha voz”. (João, cap. XVIII, 33-37)
Entendamos que todos os
ensinamentos de Jesus se referem
à vida futura, a vida espiritual, e se
assim não fosse, não conseguiríamos
entender todos os preceitos de moral
por Ele enunciados, pois não teriam
razão de existir.
Jesus deixa claro, na resposta
a Pilatos, que existe um outro mundo,
onde a justiça de Deus se realiza, onde
aqueles que praticaram o bem são
recompensados, e é nesse mundo
onde está seu Reino, e para onde nos
conclama a ir.
Lembremo-nos de que fomos criados
por Deus simples e ignorantes, mas

e exclusivamente pensando em como
fazer ou viver, para não sermos
penalizados na vida futura.
Lembremo-nos de que Deus é todo
justiça e bondade; não impõe castigo ou
penalidades. Nós é que nos impomos,
ao verificarmos que não agimos
de acordo com os ensinamentos que
Jesus nos deixou e vivenciou, para
nosso processo evolutivo.
com potenciais, condições e objetivo
bem determinado, o de atingirmos
a perfeição, conquistada através de
nossa evolução, obtida por meio
de vivências, de aprendizados e de
experiências múltiplas. Ora, jamais
poderíamos atingi-la numa única vida
no plano físico, o que significa ser a vida
espiritual a nossa verdadeira vida, e a
do plano físico, parte das experiências
a serem vividas.
A vida futura é, pois, uma continuação
da vida no plano físico, quando seremos
um reflexo do que hoje aqui somos, e
onde não encontraremos as fantasias e
os gozos materiais tão peculiares aqui.
Cuidemo-nos, no entanto. Não
podemos fazer de nossa vida presente
uma batalha incessante, única

Busquemos fazer o bem dentro de
nossas possibilidades, lembrando de que
temos necessidade dos bens materais
para nossa sobrevivência e bem-estar
humano aqui na Terra, e que o progresso
em conhecimento e em moralidade
integram nosso processo evolutivo.
Pratiquemos o bem de uma forma
espontânea, sem a preocupação
de que, se assim não o fizermos,
estaremos passando por sofrimentos
na vida futura. Pratiquemos o amor
ao próximo buscando atingir os
corações daqueles que estão sofrendo,
de coração para coração, com toda
a sinceridade, humildade e fé. Façamos
despertar em nossos corações
esse desejo, pois assim iremos
perceber que a gratificação que
recebemos é tão grande e preenche
tanto nossos corações, que nos

sentiremos verdadeiramente seguindo
os passos de Jesus.
A vida futura é uma realidade,
e é em função dela que devemos
entender sua mensagem, vivendo na
Terra, usufruindo dos seus recursos,
participando de tudo que ela possa nos
oferecer, mas sempre tendo por base
a continuidade do viver eternamente
buscando uma fraternidade universal.
Lembremo-nos de que é nossa,
a responsabilidade de obtermos um
verdadeiro amor fraterno entre todos
os seres humanos.
Joana de Ângelis nos afirma: “A
doutrina de Jesus é toda alicerçada nas
expressões imortalistas, na vida futura
que a todos aguarda, propiciando
a conquista desse desiderato mediante
a autotransformação, a elevação
de propósitos, a eleição de metas
significativas e profundas, embora,
Ele se referisse às esferas de onde
procedia, o Seu reino eram também
as paisagens e regiões do sentimento,
onde se pudessem estabelecer
as bases da fraternidade, e o amor
unisse todos os indivíduos como
irmãos, conquista primordial para
a travessia pela ponte metafísica do
mundo terrestre para aquele que é de
Deus e nos aguarda a todos”.

Evangelho para Crianças

Matéria extraída do site: www.passatempoespirita.com.br
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Geny Oliveira

Nos tempos atuais nota-se cada vez
mais a falta da paciência que já se
instalou nas pessoas, impedindo-as de,
antes de tomar qualquer atitude, refletir,
esforçando-se para ouvir, não se irritar,
dar atenção ao desabafo do qual nosso
irmão está necessitando, principalmente
no próprio lar onde mais se é chamado
a praticar a compreensão em família.
Outras oportunidades também surgirão
no dia a dia e eis aí o momento propício
para o seu aprendizado.
No Evangelho Segundo o Espiritismo
nosso Guia e Mestre Jesus, entre
as demais virtudes com as quais
precisamos e devemos aprender a
conviver diariamente, ensina que: “É
NA PACIÊNCIA QUE GANHAREIS AS
VOSSAS ALMAS”.
Assim, frente a determinadas situações
em que formos colocados à prova, que
tal usar também o sempre oportuno
silêncio, nosso melhor conselheiro
nesse complicado momento, pois
que discussões serão evitadas e será
possível de se conseguir manter sempre
a Paz tão desejada, não só no Lar, ou,
onde quer que estejamos.

Paciência

Leitores amigos, é importante conhecer
a interpretação de Emmanuel em seu
livro Palavras de Vida Eterna, lição
nº171, quando nos convida a estudar
a Paciência em sua função educativa:
“É serenidade, ter calma, porém,
não é a aprovação ao desequilíbrio.
É compreensão, entendimento,
porém, não é passaporte ao abuso.
É harmonização, ajuste, todavia, não
é apoio à delinquência. É tolerância,
brandura, entretanto, não é coonestação
com o erro deliberado”.
Emmanuel destaca ainda que Jesus,
nosso Modelo e Mestre, foi o maior
exemplo da PACIÊNCIA quando à frente
dos seus algozes e perseguidores.

No cotidiano sempre haverá uma
oportunidade de exercitar a paciência.
Cuidado porém, para não usar as “farpas da
irritação” no trato com o semelhante, tendo
compreensão e, sobretudo, delicadeza.
Ser mais tolerante com as fraquezas alheias
e mais severo consigo mesmo. Quantas
vezes o mau humor e a irritação criam
situações difíceis de serem contornadas,
inclusive de serem esquecidas.

Porém, nem sempre aceitar passivamente significa resignação construtiva. A maioria das pessoas pode não
demonstrar conformidade quando se
encontram sob os constrangimentos da
provação. Mas a virtude da Paciência
pode perseverar na edificação do bem,
combatendo o mal e fazendo prosseguir corajosamente cooperando com
ela e junto dela, sem desistir.

E novamente vale recordar O Evangelho
Segundo o Espiritismo: “CADA UM DE NÓS
DARÁ CONTA DE SI MESMO A DEUS”.
Portanto, seja a Paciência o roteiro
diário na existência de todos aqueles
que almejam construí-la dentro de
si mesmos, com a certeza de que
será sempre bafejada pela tolerância,
compreensão e, sobretudo serenidade.
Vale a pena tentar!

crônica espírita
Marcelo Saad

Melancolia vem do grego melano colis,
que significa bílis negra. Este termo
é de Hipócrates que, no século V
aC, acreditava que algumas doenças
eram causadas por desequilíbrio
de “humores” (fluidos corporais). A
melancolia é um estado de profundo
abatimento mental e físico, que pode
ou não estar associado a um motivo
específico. Hoje se sabe que este
estado pode ser manifestação de
problemas psiquiátricos, inclusive
depressão. Na maioria das vezes,
não é possível detectar uma
causa específica, mas fatalmente
o mecanismo gerador envolve uma
combinação destes fatores:
• Neuroquímicos: o desbalanço dos
neurotransmissores faz com que o
cérebro não seja um veículo adequado
para a expressão do Espírito. Jesus
exemplificou como o corpo pode
entravar a expressão de nossa
essência quando disse: “O Espírito
está pronto, mas a carne é fraca”.

Melancolia

citadas por André Luiz, como cicatrizes
de malfeitos do passado.

• Psicossociais: comportamentos
auto-destrutivos; estratégias ineficazes de enfrentamento às
adversidades; pessimismo constante;
insatisfação com o emprego e com os
relacionamentos.
• Espirituais: a influência de obsessores
pode piorar a perturbação, mas sempre
somos nós que abrimos estas portas.
Além disto, em nosso próprio Espírito,
podem existir “zonas de remorso”

Os sintomas incluem perda de
interesse por atividades prazerosas,
falta de disposição para tarefas
simples, irritabilidade, inquietação,
prevalência
de
pensamentos
negativos, sentimentos de menosvalia, perda de apetite e de desejo
sexual. Nos estados graves, podem
ocorrer pensamentos de morte
e tentativa de suicídio. Este extremo
é um grave problema mundial, já que
a Organização Mundial de Saúde
estipula que o suicídio seja a segunda
causa de morte na população entre
15 e 29 anos de idade.
O tratamento deve idealmente focar
todos os fatores acima, incluindo não
apenas medicação e psicoterapia,
como também apoio religiosoespiritual. Pesquisas científicas estão
demonstrando que uma religiosidade
equilibrada tem relação inversa com

a tendência suicida. Como em todas
as situações de difícil tratamento,
a identificação precoce do distúrbio
e a busca imediata por auxílio
favorecem bastante o desfecho.
Mas a prevenção é sempre o melhor
caminho. Podemos colaborar com
isto mantendo em nosso dia-a-dia
uma constante “higiene espiritual”,
por atitudes como:
•E
 star aberto à inspiração vinda
de leituras, conversas, música, etc.;
•P
 assar mais tempo com a natureza
e procurar experiências admiráveis;
•B
 uscar conexão espiritual pela
oração ou em uma comunidade;
• Identificar o que lhe é significativo
e dar espaço para isto;
•C
 ultivar sempre o otimismo,
esperança, gratidão, humor.
www.msaad.org

MATÉRIA ESPECIAL

programação

Prof. Alkíndar de Oliveira

Responsabilidade social e voluntariado
No nosso meio espírita, temos o
hábito de fazer, no campo do trabalho
voluntário, o seguinte discurso, com
o objetivo de ampliar o número de
trabalhadores: “Nosso Centro Espírita
está precisando de trabalhadores
voluntários; nossos trabalhadores são
sempre os mesmos. Ajude-nos!”.
Para que a efetiva Responsabilidade Social
aconteça, comecemos por mudar nosso
discurso, isto é, em vez de “Nosso Centro
Espírita está precisando de trabalhadores
voluntários, nossos trabalhadores são
sempre os mesmos.”, utilizemos de
palavras mais efetivas e verdadeiras,
como: “Nosso Centro Espírita, através
da oferta do trabalho voluntário, está
propiciando oportunidades a quem
procura um sentido para a vida, a quem
procura cumprir com sua responsabilidade
social. Contate-nos. Podemos lhe ajudar
a trilhar este caminho altamente redentor
que o fará efetivamente atuar de forma
socialmente
responsável,
utilizando
como instrumento, o trabalho voluntário".
O novo discurso, além de ser um
comunicado mais atrativo, traduz a mais
pura realidade, pois tira do Centro Espírita
a imagem de “pedinte”, substituindo-a
pela real imagem de “ofertante”.
Adotar metodologias apropriadas é o
caminho mais sensato para escalarmos
os necessários degraus evolutivos,

para sairmos desse círculo vicioso que
tanto nos prejudica. A procura destas
metodologias precisa ser o norte de quem
queira aproveitar da bênção desta atual
encarnação. Mas que metodologias serão
estas? E, se tantos são os desafios para o
nosso desenvolvimento espiritual, por onde
começarmos? Comecemos por abraçar
nossa responsabilidade social valorizando
ainda mais o trabalho voluntário.
Responsabilidade Social precisa ser uma
de nossas mais importantes metas. E o
método mais efetivo para atingir tal fim
é o exercício eficaz, bem planejado, do
trabalho voluntário a favor do próximo.
Peter
Drucker
(1.909-2.005),
considerado o guru da gestão moderna
nas empresas, há décadas já dizia
que o funcionário que presta serviços
voluntários, por ser solidário à dor do
próximo, é mais produtivo.
Uma matéria da revista Exame traz o
seguinte depoimento de um profissional
após um ano de trabalho voluntário:
"Eu parei de reclamar, tornei-me mais
otimista e melhorei meu índice de
satisfação", revela Leolino Clementino
Barbosa Júnior, profissional da 3M.
Para concluir, terminemos com um texto de
Emmanuel, psicografia de Divaldo Franco,
revista Reformador de dezembro/2002,
com tema ainda atualíssimo, onde a

responsabilidade social e o voluntariado são os pontos fortes:
Se é verdade que o espírita não
pode
marginalizar-se
em
torno
dos acontecimentos que sacodem
a sociedade, o planeta, não é menos
verdade que, comprometido com
o ideal espírita, possui, nos conteúdos
doutrinários, os instrumentos hábeis
para mudar a situação que vivemos, por
intermédio da educação das gerações
novas, da autoeducação, mediante
à transformação moral que se deve impor
e também dos esclarecimentos que,
libertando a criatura humana das suas
paixões primitivas, tornam-na capaz de
mudar as estruturas perturbadoras da
sociedade. É necessário que tenhamos
muito cuidado para não desviarmos
dos objetivos essenciais da Doutrina,
que se coloca acima das questões
inquietadoras deste momento.
Viver espiritamente é trabalhar sem
desfalecimento para a construção de
uma nova era, sim, que deve começar no
próprio indivíduo, na sua transformação
interior (...). A nossa preocupação de
mudar o mundo não pode abandonar
o compromisso de nossa mudança
interior. “O nosso compromisso com
a fé espírita é de urgência e, todos os
esforços devem ser envidados para
conseguirmos essa meta”.

Crônicas de Chico
Adriana Marino Aprigliano

As mães de Chico Xavier

Nesse período em que o comércio
homenageia as mães, oportunamente
lembremo-nos de todas as mães cujos
filhos partiram e foram relatadas na
obra que virou filme e livro: As Mães de
Chico Xavier.

Ramiro Gama nos conta em seu livro
Lindos Casos de Chico Xavier que em
suas sessões, Chico Xavier, costumava
receber inúmeras mães sofredoras que
buscavam consolo através de suas
cartas psicografadas. Ele sempre as
ouvia com atenção e amorosamente.
Certa vez, para um grupo dessas mães,
disse: “Minhas irmãs, consolai-vos com
essa verdade, um dia vereis, na Pátria
Espiritual, os vossos filhos e todos
os vossos familiares. É preciso, no
entanto, que daqui partais triunfantes

para vê-los também triunfantes. E
para sairdes daqui triunfantes, faz-se
mister que luteis e que não deixem de
lutar. Transformai, pois esta tristeza do
mundo que vos adoece pela tristeza
segundo Deus que tudo sabe. A luta
é redentora. É ela que nos fará vencer
a morte em busca da vida verdadeira.
Estou há 28 anos no exercício da
mediunidade. Ainda não passei um
dia sem sofrer e chorar. Posso morrer,
tenho esse direito e isto me consola,
mas ficar triste e parar de lutar, nunca!
Nosso dever é lutar com fé, como uma
gratidão a Jesus, que até hoje luta e
sofre por nós.”.
Ele costumava dizer o que nos
esclarecem os espíritos, “Os chamados
mortos, são apenas ausentes. Eles

pensam e lutam, sentem e choram. Em
um futuro mais próximo que imaginas,
respirarás entre eles”.
Algumas mães recebiam as tão
esperadas mensagens psicografadas
de seus filhos e então Chico Xavier as
abraçava com ternura e dizia: “Minha
filha, procure necessitados, dê sua
colaboração aos asilos, creches,
favelas, presídios e lares muito pobres.
Assim você estará homenageando seu
filho, através da caridade e do amor ao
próximo”.
Ao relembrar a todas As mães de Chico
Xavier os ensinamentos que Jesus nos
deixou, confirmamos a tarefa amorosa
e grandiosa desse grande mensageiro
que nos foi enviado.
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PALESTRAS E PASSES
DATA

02 Mai
09 Mai
16 Mai
23 Mai
30 Mai
06 Jun
13 Jun
20 Jun
27 Jun

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

Mulher e Mãe
O que é Fluidoterapia
Assim como Perdoamos aos nossos Devedores
Acão e Reação
Tornar Aceitável o Inaceitável
Evangelizando Espiritos: Paulo de Tarso
Reencarnação: Parte do Processo Evolutivo
...Atire a Primeira Pedra
Reencarnação: Manifestação da
Justiça Divina

Quartas-Feiras - 12 h

04 Mai
11 Mai
18 Mai
25 Mai
01 Jun
08 Jun
15 Jun
22 Jun
29 Jun

Mulher e Mãe
Bem Aventurados os Mansos e Pacíficos
O Passe
O que é Fluidoterapia
O Valor da Prece
Tornar Aceitável o Inaceitável
O Óbulo da Viúva
A Vida Continua
Assim como Perdoamos aos nossos Devedores

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

Mulher e Mãe
Pedro de Camargo E Vinícius
Espiritíimo esse Desconhecido
feriado
...Atire a Primeira Pedra
Evangelizando Espiritos:
Amai-vos e Instruí-vos
Assim como Perdoamos aos nossos Devedores
O Óbulo da Viúva
Bem Aventurados os Mansos e Pacíficos

07 Mai

Mulher e Mãe

09 Jun

14 Mai
21 Mai

Quintas-Feiras - 20 h

Sábado - 10 h

Vida em Família
...Atire a Primeira Pedra

28 Mai

Devido ao feriado do dia 26
a casa não abrirá

04 Jun

Seminário Atendimento Fraterno
e Passes- Inscrição

11 Jun
18 Jun
25 Jun

O que é Fluidoterapia
Tornar Aceitável o Inaceitável
Alegria Cristã

ATENDIMENTO FRATERNO
DIA

HORA

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

12:00

OBJETIVO / TEMA

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

ÁREA DOUTRINÁRIA

2ª feira
4a.feira

20:00

Básico do Evangelho

15 e 20:00 Básico de Espiritismo

15 e 20:00 Educação Mediúnica I e II

5a.feira

15:00
20:00
20:00
20:00

Básico do Evangelho
Atendimento Fraterno
Básico de Espiritismo
Educação Mediúnica I

Sáb.

10:00

Educ. Espírita para Infância

ÁREA EDUCACIONAL

18:45

Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)

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

18:00
19:30
20:00
19:45

3a, 4ª, 5ª

14:30

Sáb.

10:00

Inglês conversação
Espanhol (Básico I e II)
Informática básica
Informática - Internet
Alfabetização para adultos Oficina de leitura e escrita
Informática básica

2a.feira

ÁREA Filantrópica

3a. e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê
Curso para Gestantes
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Guilherme Steagall

Conversando com os espíritos
Existem visões diferentes de o que um
diálogo com os espíritos pode significar.
Há que se respeitar a visão de muitos, e
reforçar que o que o leitor vai encontrar
aqui é a opinião deste que lhes escreve
– produto de vários anos de conversas
e intercâmbios com o plano espiritual,
tanto como médium, quanto como
dialogador. Focarei nesta experiência,
essencialmente ligada a trabalhos
de desenvolvimento mediúnico e
desobsessão. Creio que a vivência,
necessariamente baseada na obra de
Kardec e norteada pelos princípios do
Cristo, é bússola certeira para a tarefa
de conversar com quem quer que seja
encarnado ou desencarnado.
Os espíritos são nossos iguais, em
fundamento. As separações de
bem e mal, de contra e a favor são,
principalmente, criações da mente de
quem as enxerga. Somos todos filhos
de Deus, criados simples e ignorantes e
destinados à perfeição. Na prática, todos
queremos e buscamos um mesmo
objetivo: Paz. Muitos não reconhecem
o objetivo comum, vários negam este
desejo, alguns já começam a sentir esta
Paz – mas o fundamental é olharmos
para este grupo de visões diferenciadas
como um contínuo crescer – que é
percorrido por nós conforme nossa
vontade, direção e velocidade.
Cristo tem inúmeras qualidades – dentre
as quais destacamos a capacidade
de olhar para todos sem julgar. Ele
nos vê pelo que somos: espíritos que
andam pelo contínuo da evolução, em
graus diferentes, mas que chegarão
ao mesmo ponto. Cristo ama a todos
incondicionalmente e nos enxerga
como a um grande grupo, talvez
disperso, mas não como diferentes
frações. A visão que procuramos

imprimir no diálogo com os espíritos
é justamente esta: somos iguais em
essência, não somos juízes e nem
defendemos ou atacamos ninguém,
apenas procuramos entender aquele
que se comunica, como nós mesmos
gostaríamos de ser entendidos, e
identificar de que forma podemos
ajudá-lo a identificar o caminho que leva
a Paz – o caminho que leva de encontro
a Deus – sempre com humildade e no
nosso melhor entendimento, adaptando
a nossa postura às necessidades do
espírito comunicante. Lembremos
sempre: fé não se impõe.
Muitas vezes, por falta de compreensão, costuma-se receber
espíritos comunicantes em trabalhos
mediúnicos como vítimas ou como
algozes de outrem, como males a
serem controlados ou extintos. Não
nos cabe discutir aqui a efetividade
desta forma de atuar, posto que muito
já foi feito nesta linha – e, em vários

casos, com sucesso. Mas, certamente,
a reação do espírito comunicante é
diferente quando ele encontra alguém
que o recebe como igual, querendo
ouvi-lo, sem julgá-lo – e com amor.
O amor é capaz de desmontar as
maiores barreiras. Notem que não estou
sugerindo falta de firmeza. Em alguns
casos, a palavra firme e direcional é
essencial – mas nunca a agressividade
e a falta de amor. A autoridade moral
que se impõe em um diálogo desta
natureza não é baseada em força, mas
em pureza de intenção. O espírito sente
na vibração mental do seu interlocutor
as suas intenções que, sendo boas,
lhe dão respaldo excepcional para uma
conversa equilibrada, nas mais diversas
condições.
Por isso, buscar isolar-se dos fatos
externos à própria comunicação
e ao mesmo tempo desenvolver
empatia pelo espírito comunicante –
efetivamente lembrando que todos nós

já cometemos enganos importantes,
que todos nós temos desafetos e que
toda história tem dois lados, e ainda
que não nos cabe tomar nenhum
destes lados – coloca o dialogador em
posição privilegiada para desenvolver
uma conversa que, aliada à terapias
magnéticas, regressão de memória e
frequentemente à presença de entes
queridos, traga resultados importantes
neste dito processo de busca pela Paz.
Ressaltamos
que
não
existe
transformação instantânea e nem aquela
realizada à força: o espírito que tem
um momento de renovação e enxerga
alternativas, durante um diálogo, muito
provavelmente passou muito tempo
desenvolvendo sentimentos conflitantes
e desejos de encontrar caminho
melhor àquele que seguia – por sua
própria vontade. O que se faz durante
o diálogo é apenas usar da palavra e
dos instrumentos já citados para servir
de catalisador a esta transformação,
renovando convicções e trazendo à
tona sentimentos há muito esquecidos.
Finalmente, existem os casos (e não
são poucos) em que o espírito não
mostra modificação nem sensibilização
durante o processo do diálogo.
Nestas situações, lembremos de que
a semente plantada com disciplina
e amor, em tempo apropriado há
de brotar e que, ainda, nenhum
esforço é perdido, bem como o livre
arbítrio é lei da natureza, indubitável
e inquebrantável. Como dialogadores
e como trabalhadores em todas as
frentes da seara cristã, só podemos
garantir que a nossa própria tarefa
seja feita de forma correta. A forma
como o outro a recebe não é de nossa
responsabilidade. Afinal, a reforma
intima é tarefa individual e indelegável.

APOIO

Anuncie seu negócio ou produto conosco
Patrocinando esse jornal, você também estará
contribuindo para a divulgação da doutrina espírita.
Temos uma tiragem de 1.000 exemplares que atingem
um público de aproximadamente 5.000 leitores.
Contatos em nossa recepção ou através do email:

iee-solidariedadenotrabalho @hotmail.com

