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A Prática do Perdão
O perdão é uma terapia que previne doenças e ajuda na manutenção da saúde
física, emocional e espiritual. A moderna psicologia afirma que as pessoas que não
perdoam, adoecem com mais facilidade, pois a mágoa crônica leva à depressão
e a desequilíbrios psíquicos. Leia na página 4

LEIA TAMBÉM

IEE em Destaque

Cabe à Área Doutrinária os
trabalhos relacionados ao estudo
e divulgação da Doutrina Espírita,
assim como atendimento fraternal
a todos que tenham necessidade
de auxílio ou orientação. Página 3.

Infância e Juventude

Inúmeros espíritos nascem com
tarefas nobres, mas semelhante
a muitos de nós, embora tenham
conhecimento e boa vontade, ainda
são imperfeitos e com inclinações a
serem corrigidas. Página 3.

Evangelho

Como a pobreza entendida por
todos como sendo a carência
de bens e serviços essenciais à
sobrevivência ou mesmo a pobreza
de conhecimento e cultura, pode
abrir as portas do Reino dos céus?
Página 5.

Assunto em Família

Crônica Espírita

Eu conheci o escritor, professor,
filósofo e jornalista J. Herculano
Pires (1914-1979) através de um
de seus livros que, na minha vida,
foi decisivo para meu modo de
pensar o Espiritismo. Página 7.

Mensagens de Amigos

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

Matéria Doutrinária

Todos somos chamados a produzir
obras de trabalho desinteressado,
com abnegação e doação plena.
São os Samaritanos de outrora,
traduzidos no Voluntariado
de hoje, os novos Samaritanos.
Página 8.

Muitas vezes vamos encontrar na
família aquelas pessoas que ferimos profundamente ou que nos
feriram em outras encarnações. E
esta é a chance que temos para lapidar e transmutar este sentimento
negativo, até que pouco a pouco
o Perdão e o Amor sejam vividos.
Página 6.

EDITORIAL

sugestão de leitura

A caminho do Reino de Deus
O cotidiano é rico em oportunidades para sentirmos a vida como ela
é, e aproveitar melhor nossa encarnação.
É no dia-a-dia que tudo acontece... Por entre ruas e avenidas, seja
no seio de nossos lares ou no ambiente corporativo, vamos agindo,
registrando uma infinidade de percepções... E vira e mexe, nos vem
uma pergunta... será que estamos no caminho certo?
Temos medido nossos sucessos e fracassos utilizando uma referência
ilusória de padrões impostos por uma sociedade que valoriza mais
o lado material. E assim, vamos andando pela avenida da vida, ora
criticando a nós mesmos, ora aos outros. Somos perfectíveis, mas
ainda não atingimos a perfeição.
Precisamos valorizar o que já conquistamos e continuadamente
trabalharmos os nossos pontos de melhoria. Não somos merecedores
de palmas o tempo todo, muito menos de punições.
E, quem poderia nos dizer se estamos mesmo no caminho certo? Quem
é boa mesmo pra responder a essa pergunta é a nossa consciência!
Dá trabalho, mas nessa hora não adianta pegar um atalho.
Começaremos então uma nova aventura pela via da tomada
de consciência para os valores espirituais da vida, que vai nos possibilitar
dirigir nossas ações pelas leis naturais, ou seja, pelas leis divinas.
Reconhecer nossa verdadeira origem, só mesmo pegando a via
do autoconhecimento. Então,os verbos culpar e condenar, vão ficar
como lições aprendidas nos colocando aptos para novos desafios!
Em nosso caminhar encontraremos algumas opções para nos desafiar:
a prática do perdão, o trabalho voluntário e muitas outras.
Para cada esforço nosso, seremos sempre abastecidos de novos
recursos para seguir em frente com a nossa caminhada.
Mauricio Romão
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Numa fase de intensa produção literária,
o ex-presidente da FEB, Antônio Cesar Perri
de Carvalho lançou em outubro de 2016,
o livro Centro Espírita — Prática Espírita
e Cristã, da USE Edições.
Neste lançamento, o autor fundamenta
o conteúdo do livro, nas suas vivências
e observações obtidas ao longo de 52 anos
de atividades no movimento espírita em
Araçatuba, São Paulo e Brasília, atuando
na USE ou FEB, entidades que presidiu, ou
ainda no Conselho Espírita Internacional,
do qual é membro da Comissão Executiva.
O livro que está dividido em seis capítulos,
Antecedentes Históricos; Fundamentos
para a ação espírita; Cenário de espíritas
e de Centros Espíritas no País; Estudo Espírita; Prática espírita e difusão
do Espiritismo e União dos Espíritas, teve a participação do IEE como
um dos seus co-editores. O exemplar pode ser adquirido em nossa livraria
a um preço especial de lançamento.

NOTÍCIAS DO IEE
Na primeira semana de março, as áreas Doutrinária, Educacional e Filantrópica
reiniciaram sua programação de cursos, completando assim a grade de atividades
oferecidas ao público.
Os antigos alunos da área Doutrinária efetivaram a rematrícula, dando sequência
aos conteúdos programáticos da doutrina espírita. E novas inscrições aconteceram,
já estreando a nova programação aqui apresentada na edição de janeiro/fevereiro.
Também aconteceu o processo de matrícula e rematrícula na área Educacional
na retomada de sua programação, oferecendo os cursos de: Inglês, Espanhol,
Informática Básica e Internet. A Oficina de Leitura e Escrita também retomou suas
atividades em seu horário habitual.
A área Filantrópica também volta às aulas com o Curso para Gestantes do IEE, que
em 2017 completa 9 anos de atividade. Serão oferecidas seis turmas no ano.
O IEE, representado por alguns de seus integrantes, estará presente no XVII
Congresso Estadual de Espiritismo, organizado pela USE/SP – União das
Sociedades Espíritas, a realizar-se em Atibaia-SP, nos dias 23, 24 e 25 junho. O
orador e médium Divaldo Pereira Franco fará a conferência de abertura na noite do
dia 23, quando também acontecerá o lançamento do Livro de 70 anos da USE e do
Selo Comemorativo pela Empresa de Correios e Telégrafos. O IEE, que completa
68 anos de existência, terá sua história contada nesse livro histórico, dentre outras
casas espíritas que integram a USE. As inscrições e a programação completa do
Congresso estão disponíveis no site da USE.

IEE EM DESTAQUE
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Wilma Badan Caparroz Gonzalez

Área Doutrinária do IEE
Desde a sua fundação o IEE – Instituto
Espírita de Educação tem propostas
bem definidas para seus trabalhos. E,
para que todas as atividades possam
ser realizadas existem três áreas:
Educacional, Filantrópica e Doutrinária.

O Curso Básico de Espiritismo (estudo
do Evangelho segundo o Espiritismo
e Livro dos Espíritos) é oferecido,
atualmente , com duração de dois anos.
Ele é pré-requisito para o Curso
de Educação Mediúnica, que também
tem duração de dois anos. Ambos são
desenvolvidos às 4as feiras – 15h e 20h.
Há projeto para outros cursos que serão
previamente comunicados para que
os interessados possam frequentá-los.

Cabe à Área Doutrinária os
trabalhos relacionados ao estudo
e divulgação da Doutrina Espírita,
assim como atendimento fraternal
a todos que tenham necessidade
de auxílio ou orientação.
Para a divulgação da Doutrina
Espírita o IEE conta com quatro
Fluidoterapias (às 2as/20h, 4as/12h,
5as/20h e sábados/10h), quando são
realizadas palestras esclarecedoras
e transmissão de passes.
Muitas pessoas chegam ao IEE
necessitando de uma orientação para

suas vidas e podem ser ajudadas pelo
Atendimento Fraterno, que funciona
nos horários das Fluidoterapias.
Nesse espaço também chegam
muitos querendo conhecer o IEE, suas
atividades ou até informações de como
participar dos cursos e ser um voluntário.
Geralmente é a porta de entrada de
frequentadores e futuros trabalhadores.

Para as crianças e jovens o IEE oferece
a Evangelização, com aulas aos sábados
às 10h. Também são realizadas reuniões
com os pais, não apenas para que
interajam com seus filhos e monitores,
mas que também recebam a palavra
doutrinária e evangélica.
Aqueles que por algum problema
sério de saúde não tenham condições

de participar das atividades do IEE,
podem ser atendidas em domicílios,
hospitais, casas de repouso etc.
pelo Grupo de Apoio ao Paciente
Eurípedes e Bezerra com transmissão
de passes além da palavra consoladora
da Doutrina Espírita.
As reuniões mediúnicas acontecem em
vários dias da semana com objetivos
diversos, desde a educação mediúnica
até a desobsessão.
As portas do Instituto Espírita
de Educação estão sempre abertas
para acolher a todos aqueles que a elas
queiram adentrar.
Serão sempre bem-vindos, seja para
uma palestra, um atendimento, a busca
por um livro na biblioteca ou para
se tornar um trabalhador.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Sandra Mello Dourado

A Importância de Evangelizar
"A criança evangelizada torna-se
jovem digno, transformando-se em
cidadão do amor, com expressiva
bagagem de luz para toda a vida,
mesmo que transitando em trevas
exteriores." Amélia Rodrigues
Deus através da reencarnação nos
presenteia com oportunidades de
crescimento. E sem dúvida a tarefa
de educar e orientar espíritos na senda
do bem é a mais importante chance
de reparação e reconstrução de um
mundo mais ético, justo, fraterno
e feliz. Pois quem planta amor,
colhe felicidade.
Inúmeros espíritos nascem com
tarefas nobres, mas semelhante
a muitos de nós, embora tenham
conhecimento e boa vontade, ainda
são imperfeitos e com inclinações a
serem corrigidas. Por isto precisam
de direcionamento na formação

solidário e for movido pelo “nós”.
Educar dá trabalho, tem suas
dificuldades naturais, mas que se
tornam insignificantes cada vez que
vemos nossas crianças e jovens
escolherem o caminho venturoso
e não o das facilidades ilusórias.

do caráter, no desenvolvimento de
valores dignos. O ser humano não se
perde neste caminho se tiver bons
princípios norteadores.
Mas é difícil, podemos dizer, o mundo
está muito materialista, o caráter está
adoecido pelo egoísmo. As pessoas
pensam e agem movidas pelo “eu”,
porém o mundo verá e sentirá as
reais mudanças quando se tornar

Como espíritas ou simpatizantes
do espiritismo, já somos dotados de
conhecimento sobre a conduta do
homem de bem. Por esta razão temos
a responsabilidade de encaminhar
os nossos filhos através do guia
seguro em todos os momentos que
é o Evangelho de Jesus.
Como o IEE nos auxilia a fortalecer
as condutas éticas que desejamos
introjetar nos pequenos seres que
nos foram confiados? Temos o valioso
trabalho chamado Evangelização,
e como diz uma música “... tarefa
sublime do mais puro amor.

Evangelizar é amar”. 1 Esta atividade
não tem a intenção de transformar
as crianças e jovens em espíritas
convictos. É mais do que isto, deseja
colaborar na formação de pessoas
íntegras,
fraternas,
solidárias,
capazes de enfrentar os desafios
da vida com coragem e esperança.
Sendo os multiplicadores do bem.
Cada casa espírita tem no trabalho
de Evangelização a orientação
precisa na formação moral. A Boa
Nova nos consola e inspira em
qualquer situação e atividade da vida,
é uma bússola em todas as relações
sejam elas familiares, de trabalho,
de estudo...
A Evangelização semeia a educação
dos sentimentos, o tempo para
germinar é diferente para cada um,
mas nenhuma semente será perdida.
1https://www.youtube.com/watch?v=DhIzMnvuvJE
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MATÉRIA DE CAPA
Rafael Berlese Dourado

A prática do perdão
alcançar o PERFEITO AMOR.

“ ... Perdoai as nossas ofensas,
assim como perdoamos aqueles
que nos tem ofendido.” Jesus –
Oração Pai Nosso.

Não teria o Mestre condições
de ir adiante, de aprofundar
o ensinamento, face ao estágio
evolutivo da Humanidade, àquela
época. Assim, enfatizou que
é necessário perdoar setenta vezes
sete vezes, ou seja, indefinidamente.
Até não ser mais preciso.

Uma das maiores dificuldades do
ser humano é o perdão das ofensas,
pois apesar do exemplo do Cristo,
muitas criaturas não entenderam
o seu significado e importância, e
longe estão de conseguir praticá-lo.
Isto por que ainda não superamos
velhos sentimentos, como: orgulho,
egoísmo e personalismo.
O perdão para o Espiritismo
é a concessão incondicional
de oportunidades para que o
ofensor se arrependa, o pecador
se recomponha, o criminoso se
liberte do mal e se erga redimido,
para a ascensão luminosa. O
perdão beneficia o perdoado, mas
principalmente a quem perdoa!
O perdão é um processo que
envolve razão e emoção. A ofensa
é dominada pela emoção, como
uma onda preenche tudo: é a dor, a
humilhação, a vergonha. Só o tempo
fará diluir a intensidade das emoções,
dando espaço para a razão, que
denota a maturidade espiritual
alcançada pelo espírito imortal.
Perdoar não significa somente
esquecer, mas sim, não querer
revidar. Segundo nos esclarece
o mentor espiritual Emmanuel:
”o perdão significa renunciar à
vingança, sem que o ofendido
precise esquecer plenamente a
falta de seu irmão; entretanto para
o Espírito Evangelizado, perdão e
esquecimento devem caminhar
juntos, embora prevaleça para
todos os instantes da existência a
necessidade de oração e vigilância.”
Negar o perdão a si mesmo ou ao
outro é como manter uma ancora
que lhe prende a uma pessoa, a um
lugar ou a uma situação. Por isto a
Espiritualidade Superior ensina: o
perdão liberta! Liberta da mágoa,
do ódio e da tristeza!
Nelson Mandela, o grande estadista

ao ser libertado após 27 anos
de cativeiro por lutar contra a
segregação racial entre brancos
e negros na África do Sul, ao ser
perguntado se tinha raiva dos
carcereiros com quem ele teve
contato durante todo o tempo de
prisão, respondeu: “Não, de forma
alguma. Eu queria ultrapassar
aqueles muros e ficar livre. Se a raiva
permanecesse em mim, eu não
estaria livre, mas sim, escravizado
por um sentimento mau”.
O perdão é uma terapia que previne
doenças e ajuda na manutenção da
saúde física, emocional e espiritual.
A moderna psicologia afirma que
as pessoas que não perdoam,
adoecem com mais facilidade, pois
a mágoa crônica leva à depressão e
a desequilíbrios psíquicos.
Quando odiamos alguém, fixamonos nesta pessoa e cada vez
que revivemos a situação que
nos provocou a mágoa, nosso
organismo sofre o stress como
se a situação tivesse ocorrido
novamente,
desencadeando
substâncias químicas negativas em
nosso organismo repetidas vezes.
O perdão está relacionado com
a ofensa. Se não há ofensa, não
é necessário o perdão. Por isto é
indispensável o treino constante do
perdão, até torná-lo um hábito, já que
ofendemos e nos sentimos ofendidos.
Gandhi, o grande líder pacifista

da Índia, respondeu ao ser
questionado sobre quantas vezes
já havia perdoado: “nenhuma vez,
pois nunca me senti ofendido.”
Deus, Pai e Criador, não nos perdoa,
pois em seu Supremo Amor não se
sente ofendido por nossos erros.
Ele criou leis para regerem as nossas
ações. Seremos felizes ou infelizes,
de acordo com a nossa escolha.
Diz André Luiz, na psicografia de
Chico Xavier, numa página intitulada
Nem castigo, nem perdão, que
“Deus é Equidade Soberana,
não castiga e nem perdoa, mas
o ser consciente profere para si
as sentenças de absolvição ou
culpa ante as Leis Divinas. Nossa
conduta é o processo, nossa
consciência, o tribunal”. Deus dá a
cada um, de forma igual, os meios
de aprimoramento, mas “a cada um
será dado de acordo com as suas
obras”.
Por isto Jesus nos ensina: “Perdoa
as nossas dívidas assim como nós
perdoamos aos nossos devedores”,
ou seja: Colheremos aquilo que
plantarmos. Se assim não for,
como querer que as pessoas nos
perdoem?
Jesus é o nosso paradigma,
modelo e guia, o espírito mais
puro que já pisou na Terra.
Conhecendo nossas limitações,
lecionou o perdão, passo inicial
desse exercício de AMAR para se

Certamente Ele próprio, em nenhum
momento, se ofendeu ou se magoou
com as criaturas que o condenaram
e executaram, pois estava acima da
ignorância humana, como também
olha com indulgência e compaixão
para todos nós, que através de dois
milênios ainda não conseguimos
seguir-lhes as pegadas.
Allan Kardec também alcançou
este patamar e ensinou o melhor
caminho para o conquistarmos,
ao registrar em “Obras Póstumas”:
“quando me sobrevinha uma
decepção, uma contrariedade
qualquer, eu me elevava pelo
pensamento acima da Humanidade
e me colocava antecipadamente
na região dos Espíritos e desse
ponto culminante, donde divisava
o da minha chegada, as misérias
da vida deslizavam por sobre mim
sem me atingirem. Tão habitual
se me tornara este modo de
proceder, que os gritos dos maus
jamais me perturbaram.”
Assim é que hoje ainda precisamos
exercitar o perdão, porém à medida
que evoluirmos moralmente
entenderemos que AMAR é não ter
que perdoar ou pedir perdão.
O PERFEITO AMOR não é ofendível,
quem vive o PERFEITO AMOR, AMA!
Isto é tudo!
Bibiliografia:

http://www.correioespirita.org.br/categoriade-materias/filosofia-e-espiritismo-correioespirita/853-o-perd%C3%A3o-libertaperdoamos
http://pt.slideshare.net/Eduardoopithan/perdona-viso-esprita
Transtornos mentais uma leitura espírita – cap.
I – parte 2, Suely Caldas Schubert
O Consolador, Emmanuel – Chico Xavier, questão
340. - Os Morfeus do sonho – Itair Ferreira,
página 108
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Luciano Toffoli

Capítulo VII – Bem Aventurados os Pobres de Espírito
egoísmo cristalizado ao longo de uma
jornada de busca de sobrevivência
frente a tantos percalços do caminho,
e que, na busca de sua identidade
foi se perdendo em pequenos
desvios de conduta?

Ao ler no evangelho: Bem aventurados
os pobres de espírito, porque deles é
o reino dos céus, questiona-se: como
a pobreza entendida por todos como
sendo a carência de bens e serviços
essenciais à sobrevivência ou mesmo
a pobreza de conhecimento e cultura,
pode abrir as portas do Reino dos céus?
Entende-se que para sobreviver aqui
na terra e superar as dificuldades
que a vida apresenta , a criatura deve
através do esforço pessoal vencer as
agruras da existência e despertar em
si a vontade e o desejo de superarse. Só assim é possível encontrar os
melhores caminhos para satisfazer as
suas necessidades básicas e de todos
aqueles que a cercam. Por isso, desde
a mais tenra idade é estimulada pela
família e sociedade a trilhar nesta estrada
de progresso e conquista pessoal.
Porém,
neste
desenvolvimento
pessoal, o orgulho, a vaidade e a
soberba se fazem presentes no
processo de evolução de cada um, ao
largo das reencarnações e nas faixas
mais primarias da evolução.
Quando afeita a estes sentimentos
a criatura constrange a todos que a

cercam, revestindo de modo sutil seus
atos e maneira de pensar. Do que
realmente se esconde? Com o adorno
do orgulho procura se distanciar de seu
próprio eu, emaranhada nas sombras
de um passado que não consegue se
desvencilhar, de uma consciência que a
todo instante a fere com as fagulhas do
medo, do ressentimento e da mágoa.
Corre em busca de um ser inexistente
dentro de si, destituída da realidade
sutil do amor e do perdão.
Como se libertar destes sentimentos,
se não entende a condição de simples
ser pertencente à natureza, que a
abraça e pacientemente aguarda a
sua libertação das sutis amarras do

É o momento de parar, refletir, voltar-se
para si e avaliar o que a leva a tanto
sofrimento, quando ao largo de seu
olhar vê passar a brisa leve da harmonia
que ainda não lhe pertence. Como
conquista-la? Como aproximar-se de
tal forma leve de ser? De se integrar ao
campo de lírios que exalam o perfume
sutil da paz que nasce de dentro de si?
Na imensidão do tempo deve parar
e observar todos aqueles que não
ficam simplesmente olhando para
si mesmos, mas erguem o olhar
para o próximo e identificando as
suas dificuldades e sofrimentos,
se dispõem a auxilia-los no seu
reerguimento, fato este que só é
possível através da solidariedade
humana, e que, ao se tornarem
pequenos e iguais junto aos que
sofrem, despertam dentro de si o
verdadeiro sentimento de compaixão,
que os fortalecem e os engrandecem
na simplicidade da existência, tendo

como sólido alicerce a humildade
de se ver no outro.
Humildade esta, fruto de uma
longa jornada, que com inúmeras
experimentações, pode desenvolver a
razão, o discernimento e principalmente
o sentimento sublime do amor.
Estas conquistas da alma sempre
tiveram como ponto de partida
a tolerância para com todos aqueles
que se encontram nos patamares
inferiores do processo de crescimento
moral, ensejando-lhes o sentimento
de fraternidade em suas realizações
e auxiliando de forma direta na conquista
do necessário à sua sobrevivência e ao
seu crescimento interior.
A tolerância por sua vez, ensina a todos
a atitude essencial que é perdoar pelo
perdão é que se abre dentro de cada
ser as portas do Reino dos Céus, sendo
a última frase proferida pelo Mestre ao
deixar a sua existência aqui na terra.
Pobres de espíritos sim, do espirito
do orgulho, da vaidade e do egoísmo
não só percebendo a si mesmos,
mas tornando-se mais ricos de amor
e caridade, integrando-se ao Pai na
jornada de eternamente amar.

Evangelho para Crianças
Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE
Jesus chamou de bem-aventurados,
isto é, chamou de felizes, aqueles que
são pobres de espírito. É comum ouvir
dizer: “Coitado, é um pobre de espírito”
para os ignorantes. Mas, quando Jesus
disse: “Bem-Aventurados os Pobres
de Espírito” Ele não quis dizer que são
os desprovidos de inteligência, estudo,
cultura ou os pobres do ponto de vista
material. Ele queria dizer com essa
expressão que são “pobres de espíritos”
os humildes e simples de coração.
Quando Jesus nos falou dos pobres
de espírito ou humildes, Ele queria nos
ensinar sobre a importância dessa
virtude para nosso crescimento
moral e evolução. E que só através
dela alcançaremos as outras virtudes
e a felicidade verdadeira. Devemos
entender o significado dessa frase “BemAventurados os Pobres de Espírito”
assim: “Felizes são os humildes e simples”.
Que é ser humilde? É aquele que se
faz pequeno e não tem pretensão de ser

melhor, primeiro ou superior a ninguém.
Sabem que são imperfeitos e são
falhos e necessitam se submeter a Deus,
pois que a sabedoria e perfeição
pertencem ao Criador. São sempre
gratos a Deus, aceitam Sua vontade sem
queixar e tudo veem como graça do Pai.
Eles são simples, valorizam e contentamse com o que tem e não ambicionam
algo dos semelhantes. São modestos,
sinceros e francos.
Não se ofendem, nem se indignam. Não
se envaidecem pelo que sabem e calamse diante dos pretensiosos e orgulhosos.
É importante notar que ser humilde não
é viver na miséria. O pobre que é humilde
sabe aceitar sua situação com
resignação e o rico, que é humilde,
sabe aproveitar sua riqueza em favor
do próximo, porque acima de tudo, a
humildade é riqueza espiritual.
Fonte:http://evangelizacao-infantil.blogspot.com.
br/2010/05/aula-o-sermao-da-montanha-bem.html

Agora vamos jogar um Caça-Palavras?
Busque as palavras grifadas no texto ao lado:
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Sueli Issa

Amor e respeito na educação – pais educadores
para lá chegar: “Terra Fértil”. Este
é o objetivo de todos os perfis.

Todos sabemos em nosso íntimo,
que ainda somos imperfeitos.
A cada encarnação somos
convidados ao convívio uns com
os outros, para que cada um
de nós, no seu próprio ritmo, se
aperfeiçoe e auxilie o outro em
seu aperfeiçoamento.

Quando aceitamos que em nossa
família cada um está num perfil,
identificando-os, e que somente
a Semeadura do Amor é o caminho
para superar essas dificuldades,
a harmonia nos relacionamentos
poderá ser construída pouco
a pouco.

Um de nossos grandes desafios em termos de convívio é a
relação familiar.

Porque respeitamos a condição
evolutiva em que cada um se
encontra. Inclusive a nossa
própria. Mas, só poderemos
semear se estivermos no perfil
“Terra
Fértil”,
mesmo
que
produzindo a 10.

Em primeiro lugar precisamos ter
bem claro para nós, que a família
é o ambiente onde Deus reúne as
pessoas para que se libertem do
ódio. E só conseguiremos isso
através da ´´Semeadura do Amor``.
Muitas vezes vamos encontrar
na família aquelas pessoas que
ferimos profundamente ou que nos
feriram em outras encarnações.
E esta é a chance que temos
para lapidar e transmutar este
sentimento negativo, até que
pouco a pouco o Perdão e o Amor
sejam vividos.
Só conseguiremos esta transformação pela consciência da existência da Lei do Amor. A Lei que
liberta!!!Deus é Amor e só através
do Amor é que estaremos em sintonia e harmonia com o Criador.
E a partir daí irradiando, vivendo
e colhendo os frutos desta
Unicidade na família, com os
amigos, com a humanidade, com
o Planeta, com o Universo.
Somos uma grande Teia. Quando
damos um passo à frente, esta
conquista é irradiada a todos.
Na família temos tudo que
necessitamos para este grande
salto na Evolução.
Há inclusive a oportunidade
de filhos que são orientadores
de seus Pais, espiritual e
energeticamente
falando,
por estarem numa condição
espiritual mais evoluída do que
a dos pais.
Seguindo a orientação de Jesus

na Parábola do Semeador,
poderemos avaliar nossa própria
família e nossa própria atitude
diante dos desafios que nos
convidam ao aprendizado.
Nesta Parábola, Jesus fala sobre
os terrenos onde as sementes
são lançadas, que por analogia,
podemos ligar aos diferentes
perfis psicológicos dos membros
de uma família (como diz Alirio
de Cerqueira Filho em Saúde das
Relações Familiares). São eles:
Beira do Caminho, Pedregal,
Espinheiro, Terra Fértil (3 tipos:
30, 60, 100).
Estes perfis se adequam a todas
as pessoas da família (filhos, pai/
mãe, esposo/esposa).
A Beira do Caminho: são
aqueles que vivem a Vida
de maneira superficial, sem
comprometimento.
Os Pedregais: são aqueles que
se empolgam com a possibilidade
de evoluírem, mas logo perdem a
motivação.
Os Espinheiros: são aqueles que
ao receberem a semente do Amor

Os pais colaboram com Deus
na formação do caráter dos
filhos,portanto as orientações
serão dadas quantas vezes forem
necessárias.
a sufocam com o desamor.
Os Terra Fértil: são aqueles que
já buscam um sentido para a
própria vida. São os que buscam
a verdade libertadora.
Os que produzem:
- a 30: os que iniciaram um
processo de fertilização da própria
existência.
- a 60: os que despertaram há
mais tempo e buscam viver a vida
com qualidade.
- a 100: os que são fiéis à verdade.
Baseados
nestes
tópicos
podemos fazer uma reflexão
sobre em qual ou quais destes
itens e em quais situações nos
encontramos enquanto filhos, pai,
mãe, esposo, esposa e nossos
próprios filhos.Realmente aqui
começam nossas dificuldades,
pois esperamos que todos
estejam no perfil “Terra Fértil”, e
nos esquecemos que num mundo
de Provas e Expiações como
o nosso, nenhum de nós está
pronto. Estamos todos a caminho

Pode ser que os efeitos não se
mostrem logo. Mas as sementes
de Amor são imperecíveis. Seus
efeitos em algum momento se
manifestarão, pois, ficam na
mente e para sempre, para esta
ou para as próximas encarnações.
A missão dos Pais é de serem
“Semeadores”. Não mudamos
ninguém. Nosso poder é limitado.
O dono do terreno é o responsável
pelo germinar da semente.
O Amor com o qual semeamos,
facilitará este germinar. A Colheita
dos frutos será no tempo
adequado a caminhada evolutiva
de cada um.
Façamos o melhor sempre!!!
Não nos esqueçamos que a dor
e o sofrimento fazem parte
também do preparo do terreno.
Tudo contribuindo para a Terra
Fértil.Aprendamos com tudo que
nos é ofertado.
Agradeçamos
a
tudo
que
experenciamos. Nada é em
vão, desde que retiremos o
aprendizado de cada vivência.
Acima de tudo o Amor!!!.

crônica espírita

programação
PALESTRAS E PASSES

Rita Foelker

Prazer em conhecer Herculano Pires
As ideias e livros de Herculano Pires
influenciaram fortemente minha vida
e atividade espíritas. É algo de que
não me esqueço e que, às vezes,
menciono em conversas, mas até hoje
não havia escrito a respeito. Bem,
chegou o momento.
Eu conheci o escritor, professor,
filósofo e jornalistaJ. Herculano
Pires (1914-1979) através de um de
seus livros que, na minha vida, foi
decisivo para meu modo de pensar
o Espiritismo. O livro é O Espírito e
o Tempo: Introdução Antropológica
ao Espiritismo (Ed. Paidéia). Mas
Herculano fez mais: despertou meu
vivo interesse pelos estudos espíritas,
que nunca mais cessou. Isso foi lá
pelos anos 1980.
Devo dizer que já havia lido as Obras
Básicas de Kardec na adolescência,
além de vários livros de André Luiz.
Kardec me impressionou muito, pela
simplicidade e racionalidade.
Mas Nosso Lar, à época, me pareceu
bastante inverossímil. Eu o li, ora
como um relato, ora como uma obra
de ficção, sem saber ao certo o que
pensar a respeito. Hoje sei que me

seguinte trecho do livro O Mistério do
Ser Ante a Dor e a Morte: “A Doutrina
Espírita tem a sua terminologia própria,
específica, que não pode ser alterada
ou atualizada, como pretendem alguns
novidadeiros.”

faltava uma ponte de conhecimentos,
raciocínios e vivências que somente
chegariam com o tempo, o estudo e a
maturidade, para compreender as leis
que explicam as informações trazidas
por André Luiz, esse competente
repórter do Além.
Tem quem ache Herculano muito
radical em certos posicionamentos
doutrinários. Eu, pelo contrário,
considero-o bastante criterioso.
Outro dia, eu buscava frases de livros
para postar nas fanpages da Fundação
Maria Virgínia e J. Herculano Pires e
da Editora Paidéia. Isso faz parte do
meu trabalho lá, como editora de
conteúdo. Então me deparei com o

Noto aqui uma opinião equilibrada,
não radical. Para mim, ele age como
um estudioso que admira e respeita
a Doutrina que estuda. Que não
permite que conceitos de outras
doutrinas, de outras procedências,
venham atropelar sua leitura, reflexão
e compreensão da ideia que Kardec
deseja transmitir.
Herculano também age aqui como
um filósofo pois, em Filosofia, é
fundamental compreender o que uma
palavra significa dentro do contexto de
uma obra ou dentro do pensamento
de determinado filósofo.‘Espírito’,
por exemplo, um termo tão comum,
possui dois sentidos próprios, dentro
do Espiritismo. Você sabe quais são?
Dica: O livro dos Espíritos, questões
23 e 76.
RITA FOELKER é escritora, palestrante, jornalista
e editora de conteúdo da Fundação Maria Virgínia
e José Herculano Pires.

MENSAGENS DE AMIGOS

A evolução ocorre em doses
homeopáticas,
se
por
vezes
a recuperação é desfrutada na mesma
vida da enfermidade, em outras
ocasiões ela ocorre no descanso após
o desencarne, para que o espírito
volte fortalecido para enfrentar novos
aprendizados na próxima jornada.

Vestes hoje a face do amor, amanhã da
humildade, depois da solidariedade, mas
conheces a ti mesmo, teus impulsos,
vontades e motivações profundamente
para saber onde estão tuas falhas e
aquilo no que precisas trabalhar?
Perceber a si mesmo, como és e o que
desejas, se faz importante para poder
evoluir. Admitir tuas faltas e escorregões
faz parte do processo evolutivo. Não
deves ter vergonha ou querer esconder,
pois omiti-las dos outros e de si mesmo
não promove o aprendizado.
Coragem, irmãos. Errar é humano.
Longe estamos todos ainda da perfeição
e ao teu lado estaremos, segurando tua
mão e amparando tua queda.
Equipe
*

Não existe castigo.

Paciência, irmãos. O imediatismo
não soluciona. Pelo contrário,
desequilibra e agrava.

Deus não castiga.

Confie no amor do Pai Celestial.

Deus é pai misericordioso capaz somente
de amar. Não busques respostas rápidas
e soluções pontuais.

Confie no plano que traçares para si
mesmo.Confie em si mesmo, avaliando
e reavaliando constantemente suas
atitudes.

Na longa jornada do espírito,
o aprendizado é contínuo e infinito.
O que se sente hoje é resgate
e aprendizado por débitos passados,

DATA

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

06 Mar

A Busca da Felicidade

13 Mar

O Aperfeiçoamento do Espírito

20 Mar

Solidariedade

27 Mar

A Busca da Sintonia através da Prece

03 Abr

O Idoso na Família

10 Abr

As Aflições no Mundo atual

17 Abr

O Espiritismo, esse desconhecido

24 Abr

A Fluidoterapia

01 Mar

Espiritismo, esse desconhecido

08 Mar

Valorização da Vida

15 Mar

Qualidades do Espírito e seu aperfeiçoamento

22 Mar

Eurípedes Barsanulfo

29 Mar

A Busca da Sintonia através da Prece

05 Abr

O Idoso na Família

12 Abr

Justiça das Afliçoes

19 Abr

O Centro Espírita (18/04 Dia do Espírita)

26 Abr

Entendendo a Fluidoterapia

02 Mar

Cristianismo e Espiritismo

09 Mar

23 Mar

Ser Feliz
O aperfeiçoamento
das qualidades do Espírito
A Benção do Trabalho

30 Mar

O poder da Prece

06 Abr

Espiritismo e Saúde

13 Abr

A Justiça das Provas e expiações

20 Abr

O Centro Espírita (18/04 Dia do Espírita)

27 Abr

A Fluidoterapia

04 Mar

Atividades à Criança na Casa Espírita

16 Mar

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

Sábado - 10 h

18 Mar

Ser Feliz
Qualidades do Espírito e seu aperfeiçoamento

25 Mar

Eurípedes Barsanulfo

01 Abr

A Busca da Sintonia através da Prece

08 Abr

O Livro dos Espíritos / Allan Kardec

22 Abr

O Centro Espírita (18/04 Dia do Espírita)

29 Abr

Entendendo a Fluidoterapia

11 Mar

ATENDIMENTO FRATERNO

seja nesta vida, na vida passada
ou ainda em anteriores.

Mensagens recebidas durante os
trabalhos do grupo de Atendimento
Espiritual

7

Bênçãos recairão sobre ti.
Seus amigos.
*

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

4a.feira
5a.feira
Sáb.

15 e 20:00 Básico de Espiritismo

15 e 20:00 Educação Mediúnica I e II

20:00

Atendimento Fraterno

20:00

Básico de Espiritismo

20:00

Educação Mediúnica I

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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João de Almeida Sobrinho

O exemplo do bom samaritano para os dias atuais
si mesmo. Precisamos compreender
que dedicar-se a esse tipo de
trabalho é doar amor e boa vontade,
sem olhar a quem e sem julgamentos
quanto ao merecimento deste ou
daquele assistido.

“Caridade de todos os que podem
auxiliar, de algum modo, para construir
o Mundo Melhor. Tão somente com a
caridade – luz divina – a fluir de nós
na direção dos outros, conseguiremos
melhorar o que somos e o que temos,
para sermos o que nos cabe ser e
alcançar os valores que desejamos.”
(Bezerra de Menezes)

Estamos cada vez mais conscientes
das necessidades de estudar,
trabalhar e de amar o próximo e que
praticar a caridade é o menor caminho
para chegar à Deus.Assim expressou
Cáritas: “Chamo-me Caridade, sou
o caminho principal que conduz a
Deus; segui-me, porque eu sou a
meta a que vós todos deveis visar.”
(ESE, Cap. XIII-13)

Quando estudamos a Parábola do
Bom
Samaritano,
entendemos,
quase sempre, que Jesus a contou
aos fariseus e ao povo daquela
época, chamando-os à atenção e
cumprimento do acréscimo à Lei que
Ele veio trazer aos homens: “A Lei
do Amor”, da qual decorre “Amar o
próximo como a si mesmo.”
No transcurso desses dois mil anos
certamente ouvimos os ensinamentos
do Mestre tantas vezes quantas
reencarnações passamos pela face
da Terra. Ainda hoje, colocamo-nos
como aprendizes do Evangelho,
necessitados que somos de constante
aprimoramento moral e espiritual.
Ser Samaritano é amar o próximo em
toda a expressão do amor e caridade
que pudermos sentir e praticar.
Não é bastante conhecer a Lei e os
Evangelhos: necessário colocarmos
em prática, vivermos a Lei de amor
e de fraternidade que Ele nos veio
revelar.
Muitos foram os Samaritanos, mas
que não se denominaram como
tal. Sua notoriedade deveu-se ao
trabalho de abnegada assistência e
dedicação ao próximo com amor e
caridade. Outrora, os trabalhadores

da “Casa do Caminho”, Vicente de
Paulo, Francisco de Assis, Bezerra de
Menezes, enossos contemporâneos,
Madre Tereza de Calcutá (Índia), Irmã
Dulce (Bahia), Aparecida Conceição
Ferreira e Chico Xavier (Uberaba), para
citarmos apenas alguns.
A ação voluntária foi a expressão
identificadora de todos eles. Seus
exemplos
são
referências
que
perduram até nossos dias. Traduzem
bem as palavras do Mestre: “..., a
árvore é conhecida pelos frutos que
produz.“ (Lucas, VII: 44)
Há hoje, entretanto, outra forma de
trabalho que, modernamente, dá-se o
nome de TRABALHO VOLUNTÁRIO.
Este trabalho é alimento da alma, que
requer abnegação, é desinteressado
e não exige troca ou remuneração,
mas que redunda em crescimento de

A consciência do trabalho, da
atividade constante em prol de nós
mesmos e de outrem, é necessidade
evolutiva e oferecida a todos em
igualdade de condições; depende
de nós, diante das responsabilidades
assumidas, colocarmos à prova as
nossas atitudes.
O trabalho é alimento da alma e
cumpre-nos observar que o trabalho
desinteressado não é objeto de troca ou remuneração, de quaisquer
espécies. Precisamos compreender
que doar trabalho é doar amor, boa
vontade, sem escolher a quem e
muito menos julgando o merecimento deste ou daquele a quem está
sendo dedicado.
Laboramos na casa espírita e, como
nós, uma infinidade de homens e
mulheres são dedicados trabalhadores
voluntários nas mais diversas áreas de
atuação, tanto na própria casa como

na assistência aos frequentadores e
comunidades carentes.
O voluntariado, todavia, está presente
em todo o mundo. São entidades civis
(ONG’s), religiosas, associações, clubes
e voluntários independentes. Suas
maravilhosas obras de benemerência
e caridade espalham-se pelo planeta,
materializando ações de bondade. Todos
somos chamados a produzir obras de
trabalho desinteressado, com abnegação
e doação plena. São os Samaritanos de
outrora, traduzidos no Voluntariado de
hoje, os novos Samaritanos. Emmanuel,
no livro Perante Jesus nos fala do trabalho
voluntario explicando como nos chega a
remuneração mais do que compensadora
por trabalharmos pelo simples prazer de
servir, desinteressadamente.“Trabalhar
e servir, em qualquer parte, nos será
sempre apoio constante e promoção à
Vida Melhor.”
As pessoas não imaginam o bem que
estão fazendo a si próprias quando se
dedicam a realizar algum trabalho sem
a respectiva recompensa financeira. O
Voluntariado é hoje uma verdadeira
explosão, uma vez que está
transformando hábitos, sobretudo
quando realizado por jovens. É uma
característica comum aos jovens
a vontade de ajudar, de ser útil, de
diminuir a dor alheia, praticando assim
a solidariedade. O exemplo nos foi
dado e o incentivo cabe a nós, mais
velhos, exerce-lo.
“Não é o que você faz, mas quanto
amor você dedica no que faz que
realmente importa.” Madre Tereza
de Calcutá

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

