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Doença, desencarne e consolação 
- visão espírita cristã.

LEIA TAMBÉM

     Sugestão de leitura
Boa nova e Justiça divina são 
mais duas sugestões importantes 
nas obras de Chico Xavier. 
Saiba mais na página 2.

Movimento Espírita
Conheça também na página 2, 
o trabalho do Centro cultural USE - 
SP e como ajudá-lo.

Beneméritos da humanidade
Conheça um pouco sobre o res-
peitado médico Albert Schweitzer 
e saiba porque a humanidade tem 
uma dívida de gratidão para com 
ele. Na página 3.

Psicologia e Espiritismo
Nessa matéria, Sueli, aborda o tema: 
a doença como cura do espírito. 
Saiba porque na página 5.

     Matéria Especial
Nessa edição, trazemos uma 
matéria sobre os importantes tra-
balhos das oficinas de artes manu-
ais do IEE. Página 5. 

Crônica Espírita
Na página 6, nosso querido Aldo 
Colasurdo nos brinda mais uma 
vez, com sua crônica sobre o espi-
ritismo e o Natal.

    Matéria Doutrinária
E ainda, leia essa importante 
abordagem que Sônia faz sobre 
o Sermão da montanha. 
Na página 8.

Leia na página 4
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...De certa forma, viver com intensidade o aprendizado 
que a doença nos proporciona é a única forma de garantir 

que teremos mais saúde no futuro...



Fé na justiça divina
Boa nova

Justiça divina

MoVIMENTo ESPírITA

A doutrina espírita esclarece que Deus é a inteligência suprema do universo 
e causa primeira de todas as coisas. Tem como atributos em grau de excelência: 
a sabedoria, o amor, a bondade, a misericórdia e a justiça.
Através da providência divina, todas as suas criaturas são amparadas nas diver-
sas circunstâncias existenciais, especialmente nos momentos de dor e sofrimento, 
como, por exemplo, nas situações de doença física e na desencarnação.
Ninguém está abandonado! 
Esta concepção consoladora de Deus e de suas leis justas, harmoniosas e equil-
ibradas que regem o universo, apresentada por Jesus, e recentemente pelo es-
piritismo, vide parte 3ª do Livro dos Espíritos – das Leis Morais, permite a criatura 
construir uma fé raciocinada, a qual é a base sólida no enfrentamento e superação 
das dificuldades. 
Esta edição do Jornal do IEE traz como matéria de capa: Doença, desencarne 
e consolação – Visão espírita-cristã.
A doença como a cura do espírito é o tema da seção Psicologia e Espiritismo.
Jesus, o Consolador, é o tema da seção Assunto em Família.
Na coluna Beneméritos da Humanidade, apresentamos a biografia do médico 
e humanista Albert Scweitzer, dedicado missionário, que abandonou a comodi-
dade e as facilidades de sua vida na Europa para se dedicar à atuação  junto da 
população africana, no tratamento das doenças e na disseminação  dos conheci-
mentos de higiene e saúde.
Na matéria doutrinária, iniciamos nesta edição um interessante estudo sobre o Ser-
mão da Montanha e as Bem-aventuranças apresentadas por Jesus e esclarecidas 
modernamente no Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
Conheça um pouco das  Oficinas de Convivência do IEE na matéria especial, 
e saiba o que  acontece no Movimento Espírita e no IEE, lendo as notícias na pági-
na 2 e na página 6, respectivamente. 
Leia também uma interessante crônica sobre o Natal na página 7.
“Sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, 
sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo 
ou lhe assediem o lar.
A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na Lei Divina.” 
André Luiz – Waldo Vieira – Conduta Espírita

Psicografado pelo médium Chico Xavier na dé-
cada de 40, Boa Nova foi ditado pelo espírito de 
um dos mais respeitados escritores brasileiros: 
Humberto de Campos. O livro é uma reunião 
de pequenas histórias em que Jesus e seus pri-
meiros seguidores são os personagens princi-
pais. A cada narrativa, emoções são renovadas 
sobre sentimentos, grandeza moral... Afinal, são 
situações em que Jesus surge em sua dimensão 
como amigo, filho, companheiro de viagem e ed-
ucador de consciências também na convivência 
diária.

Apresenta cativantes e racionais comentários 
em torno de variadas e, por vezes, complexas 
questões filosóficas e religiosas, tendo como 
objetivo principal demonstrar que em tudo 
se espelha a justiça e a misericórdia divinas. 
Curtos, mas substanciosos, os oitenta e dois 
capítulos de Justiça Divina são como roteiros 
seguros a orientar o ser humano nos caminhos 
do mundo, auxiliando-o a raciocinar diante das 
dificuldades da vida.

Centro cultural USE - SP

EDITorIAL SugESTão DE LEITurA
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A USE –SP  representa oficialmente o movimento espírita no 
estado de  São Paulo com mais de 1.400 instituições filiadas. 
Tem como objetivo unir as sociedades espíritas, representar e 
coordenar o movimento espírita estadual.

QuAIS São oS oBJETIVoS Do ProJETo?
Transformar o antigo teatro no Brás num moderno centro cul-
tural perto do Metrô e da CPTM. Oferecer um espaço para 
cursos profissionalizantes, eventos culturais, apresentações 
artísticas e reuniões, difundindo os valores espíritas e demo-

cratizando a cultura através da arte, levando o bem através do belo.

CoMo PATroCINAr?
Através do PROAC – ICMS destinando até 3% do seu ICMS 
para o projeto. Não há custo nenhum para a empresa, pois 
o valor destinado é abatido 100% do ICMS a ser pago ao 
governo de São Paulo.

Mais informações, acesse:
http://www.usesp.org.br/site/noticias/?id=45



EDuCAÇão ESPírITA PArA A INFÂNCIA E JuVENTuDE

Carla Melo e equipe de evangelização do IEE

3BENEMÉrIToS DA HuMANIDADE

Albert Schweitzer e a filosofia da “ética de respeito à vida”
Lúcia Andrade

3  Nov/Dez 2013

O médico Albert Schweitzer é respeita-
do como uma das pessoas pela qual a 
humanidade tem uma dívida de gratidão, 
principalmente pelo seu incomparável es-
pírito de sacrifício, de filantropia e de com-
paixão. Recebeu ao longo de sua vida 
inúmeras homenagens, entre elas, o prê-
mio Nobel da Paz, em 1952.

Em todos os campos em que atuou 

Schweitzer, o fez com excelência e sabe-
doria. A sua postura de ativista e pacifista, 
durante e após a Primeira Guerra Mundi-
al, da qual foi uma das vítimas, contribuiu 
muito para o prêmio Nobel da Paz.

Albert Schweitzer nasceu no dia 14 de 
janeiro, de1875, em Kaysersberg, na 
Alsácia. Cursou Filosofia e Teologia na 
Universidade de Estrasburgo. Dirigiu-se a 
Paris em 1898, ali estudando Filosofia na 
Sorbonne e órgão com Charles M. Widor. 
Ele se dedicou seriamente às aulas e tor-
nou-se um dos maiores intérpretes de 
Bach.

Aos 28 anos, já famoso, doutor em Fi-
losofia e Teologia, tornou-se um célebre 
concertista e publicou diversos livros.

Em 1904, para surpresa de todos, amigos 
e alunos, resolveu cursar Medicina. Sua 
decisão ocorreu após ter notícias dos 
imensos problemas de saúde dos nativos 
do Alto Congo, principalmente no Gabão, 
colônia francesa na África.

Completou seu curso médico em 
dezembro de 1910, apresentando a 
surpreendente tese de doutorado: “Es-

tudo psiquiátrico de Jesus”. Freqüentou 
serviços médicos de Paris e Berlim, espe-
cializando-se em doenças tropicais.

Casou-se com a enfermeira Helena Bres-
slau em julho de 1912.

Finalmente, em março de 1913, com 
verbas provenientes de palestras e con-
certos, o casal embarcou para conhecer 
a África, mais precisamente o Gabão, na 
época ain-da do domínio francês, com 
graves pro-blemas sociais. Schweitzer 
improvisou um velho galinheiro, adaptan-
do-o para o atendimento dos doentes, 
que chegavam aos montes.

Apesar das enormes dificuldades, 
atendendo seus pacientes e trabalhando 
pessoalmente nas obras do hospital, foi 
organizando o trabalho pouco a pouco. 
As primeiras construções, que mais tarde 
se tornariam o “Hospital da Selva”, foram 
surgindo lentamente. Em janeiro de 1914 
foi inaugurado o hospital.

No início da Primeira Guerra Mundial, 
Albert e Helena se tornaram prisioneiros 
do exército francês e, mais tarde, foram 
deportados para a França, ficando presos 

em um campo de concentração de Gari-
son, nos Pirineus. Ambos, atingidos bru-
talmente por todas as consequências 
da Guerra, apresentaram quadro de 
depressão e de diversas outras doenças.
Em janeiro de 1937, após esforços para 
levantamento de verbas, o novo “Hospi-
tal da Selva” foi inaugurado, agora mais 
moderno e com dois novos médicos as-
sistentes, recebendo o nome de “Hospital 
Schweitzer – Bresslau”.

Albert Schweitzer morreu, em seu próprio 
hospital no Gabão, em 5 de setembro 
de 1965, aos 90 anos de idade, devido 
a problemas circulatórios. 

 “... Ao observarmos a sociedade con-
temporânea, uma coisa nos impressio-
na: discutimos, mas não fazemos pro-
gressos, porque os povos não confiam 
uns nos outros. Os homens querem 
chegar à lua, mas não vêm as flores 
que desabrocham a seus pés. Assim 
como a luz branca é a resultante de raios 
coloridos, assim o respeito pela vida 
supõe todas as componentes da éti-
ca: amor, benevolência, simpatia, 
empatia, paz, capacidade de perdoar...” 
Albert Schweitzer

A educação do espírito tem como finali-
dade renovar o pensamento e o sentimen-
to do espírito. Uma educação não é só in-
telectual, mas moral também. Formando 
um caráter sólido, renovando personali-
dades, despertando a dignidade individual 
e o valor pessoal. 

O direcionamento é que irá distinguir a 
instrução com o olhar materialista ou es-
piritual, onde nossa essência é Deus e o 
amor, assim, alcançando estados superi-
ores de consciência.

“Educa e transformarás a irracionalidade 
em inteligência, a inteligência em humani-
dade e a humanidade em angelitude”¹ 
Para evangelizar um espírito, educar 
moralmente com as bases do Evangelho 
de Jesus, devemos refletir sobre o nosso 
próprio comportamento, a fim de auxiliar 
todo e qualquer espírito a perceber seu 
íntimo, a compreender de forma racional 
e amorosa quem ele é verdadeiramente. 
Com o propósito de melhorar-se e cor-
rigir as más tendências, usando sempre o 
exemplo de Jesus para direcionar a con-

duta, juntamente com os ensinamentos 
do Espiritismo.

Esta reflexão vivenciada e proposta dos 
ensinamentos devem vir sem culpas e 
medos, pois as Leis de Deus nos dão 
todo suporte para confiarmos que nossa 
existência é pautada em um planejamento 
reencarnatório conforme nossa necessi-
dade evolutiva.

Transformando nossa energia perispiritual 

e modificando gradativamente cada má 
tendência, nos sentimos seguros e com-
promissados com a própria evolução e, 
assim fortalecidos, estaremos aptos para 
auxiliar outro espírito com semelhante vi-
vencia ou necessidade. 

O objetivo da educação do espírito é des-
pertar o ser a aplicar as Leis de Deus im-
pressas em sua própria consciência.

E é fundamental que ele sinta esta vi-

bração de amor e compreensão, sem ju-
lgamentos, sendo verdadeiramente com-
preendido por todos os responsáveis pela 
sua educação.

A proposta é dar novos estímulos a este 
espírito para que ele sinta motivação no 
querer e no aprender. Dessa maneira, ele 
aprende fazendo e detém o conhecimen-
to, entendendo a causa e o efeito dos fa-
tos em sua volta.

Utilizando recursos da natureza, repre-
sentando tudo que veio de Deus, causa 
primeira de todas as coisas, o espírito que 
está aprendendo pode amar a Deus e 
senti-lo dentro de si. Seguindo as etapas: 
observar, experimentar e vivenciar para 
organizar o pensamento lógico.

Estes são os princípios de uma metod-
ologia para educar o espírito, utilizando o 
conhecimento trazido pela doutrina espíri-
ta, renovando seu entendimento e princi-
palmente vivenciando-o. 

¹XAVIER,Chico. Fonte Viva. Ditado pelo 
Espírito: Emmanuel. FEB. 
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Guilherme Steagall Gertsenchtein

DE QuÊ SoMoS FEIToS?
Somos seres eternos e compostos de 
vários níveis, mais grosseiros e mais leves 
(em termos fluídicos). O nosso conjunto 
individual é formado pelo trinômio “corpo 
+ perispírito + espírito”, onde o espírito 
decide, o perispírito viabiliza e o corpo 
executa. De forma geral:
– Espírito maduro – perispírito 
equilibrado – corpo são
– Espírito imaturo – perispírito 
desequilibrado – corpo menos são

DoENÇA E DESENCArNE
Deus pune? Não!
Deus é infinitamente bom e justo, e 
nos deseja ver aprender e não sofrer, 
cuidando que tenhamos tudo aquilo 
que necessitamos, inclusive permitindo 
que façamos nossas próprias esco-
lhas. Não existe um só grão de areia na 
Criação que não tenha utilidade. Nada 
é por acaso.

Não é diferente com a doença. E, 
como vimos acima, ela se reflete no 
físico, mas não se restringe ao físico. 
Doença é oportunidade de crescimen-
to e ajuste. Desencarne é renovação, 
no caminho através do qual o espírito 
alcançará a perfeição. Ambos têm utili-
dade e sentido. 

Na Lei de Ação e Reação, vemos que 
toda ação tem uma conseqüência. 
Também assim nossas ações, ao longo 
de nossas várias vidas, como espíritos 
e durante nossas encarnações. Ações 
são escolhas. Estruturalmente, as 
decisões do espírito que provocam 
desequilíbrio, refletem no perispírito, 
que moldam o corpo de carne. 

Nosso objetivo como espíritos é o de 
evoluirmos, aprendendo. A doença é 
um instrumento deste aprendizado, 
ensinando lições imprescindíveis. 
Nossas escolhas então nos levam 
ao caminho da doença, que é 
física, mas tem origem espiritual.

A lição só termina quando cumpre a 
missão de ensinar. Não devemos en-
carar a doença unicamente pelo ân-
gulo da cura física – um objetivo nobre 
– mas objetivando a cura espiritual, 
definitiva. Notamos que a doença não 
é aprendizado só para o doente, e sim 
para todos que o cercam e o tratam. 
E como não existe injustiça, todos at-
ravessam estas situações por suas 
próprias razões, justas.

Doença não é punição, o doente e 
seus próximos não são vítimas – são 
o professor e seus alunos. A pergunta 
deve ser: qual lição a doença tem a me 
ensinar? Humildade, desprendimen-
to, reparação, valorização da vida, da 
simplicidade, da fé? Para cada espíri-
to uma lição, individual e intransferível. 
E nada fácil, porque são raras as oca-
siões onde temos uma visão mais am-
pla que permita visualizar a origem do 
problema. 

É muito difícil avaliarmos a evolução 
da cura espiritual pelos sintomas físi-
cos. Da mesma forma, o desencarne 
não significa batalha perdida, mas sim 
etapa completada. Desencarne é rena-
scimento. Doença é oportunidade de 
aprendizado. Não fomos criados para 
sofrer!

o SoFrIMENTo PErANTE 
A DoENÇA 
E o DESENCArNE
A doença traz medo, insegurança, 
sofrimento, mexendo com coisas que 
por vezes não sabemos definir. São 
as dores da alma que todos carrega-
mos e que neste momento vem à tona. 
São reações naturais, que devem ser 
abraçadas, entendidas - nunca abafa-
das.

Para que o momento de encarar a 
doença e a perspectiva de desencarne 
seja mais produtivo, deveríamos nos 
perguntar, quando protagonistas deste 
teste: para que/quem vivi? Qual lega-
do deixo? Como posso ainda fazer o 
bem? O que mudar em mim mesmo, 
para ser mais feliz?

Estas reflexões podem ser catalisado-
ras de grandes transformações dentro 
do espírito. Se a doença for curada, 
poderemos colocar em prática imedi-
atamente as nossas conclusões. Se 
não, ainda e especialmente assim as 
mudanças serão boas – porque serão 
no espírito, que é eterno.

Lembrando: espírito mais maduro toma 
melhores decisões, equilibra o perispíri-
to e resulta em corpo mais saudável – 
esta é a regra geral. De certa forma, 
viver com intensidade o aprendizado 
que a doença nos proporciona é a úni-
ca forma de garantir que teremos mais 
saúde no futuro. 

O saber e o sentir nem sempre andam 
juntos - mesmo as pessoas que enten-
dem o que se passa, sofrem. Pessoal-
mente, posso não acreditar na morte 
do espírito, mas ainda assim sofro 
quando desencarna um ente querido. 
É imprescindível que se respeite a dor. 

Ela só é superada com o tempo, natu-
ralmente. Assim é o aprendizado. A dor 
é o aprendizado em movimento. 

o CoNSoLo ÀQuELES 
QuE SoFrEM
Consolar é difícil, mas não porque 
seja complicado. Porque significa es-
tar perto, doar de si mesmo, conviver 
com aquilo que muitos desejariam evi-
tar. Significa colocar-nos na posição 
daquele que sofre. Ninguém consola 
à distância.  Consolar, muitas vezes, 
é fazer aquilo que ninguém quer fazer, 
em lugares onde ninguém quer estar. 
Consolar é um gesto, um carinho, uma 
palavra, muitas vezes apenas o silên-
cio.

Consolar não é impor a nossa visão 
de mundo. O consolo tem de partir do 
ponto onde aquele que sofre está, e 
parte importante deste esforço está em 
acompanhá-lo, independentemente de 
suas crenças. Somos todos filhos de 
Deus e temos direito a Seu carinho e 
proteção. Consolar não é impor. É ir em 
direção ao que sofre. 

Consolar não é prometer melhoras, 
quando isso não depende de nós: 
promessas impossíveis de serem cum-
pridas não fazem bem a ninguém. A 
melhora do indivíduo depende dele 
mesmo! Tristeza e dor são comuns 
nestes casos, mas não devemos tentar 
anulá-las – e sim acolhê-las.

Consolar significa colocar-se como ig-
ual, como irmão em caminhada, com 
disponibilidade e carinho para segurar 
nas mãos daqueles que sofrem o tem-
po que for necessário.

Consolar é sofrer junto, sem deitar-se 
à cama com o doente. Ninguém pode 
oferecer ao outro o que não tem. Por 
isso, cuidar de si mesmo é parte fun-
damental do processo de consolar o 
outro.

Para consolar não é preciso ser espe-
cial. Basta amor, compaixão, carinho. 
Quando acreditamos não ter nada a 
oferecer a quem sofre, temos sempre a 
nós mesmos, para que enfrentemos a 
adversidade juntos – nada é tão pode-
roso.

Consolando, AJUDAMOS NÃO SÓ NA 
CURA DOS OUTROS, MAS PRINCI-
PALMENTE NA NOSSA PRÓPRIA.

4MATÉrIA DE CAPAJornal IEE 
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5PSICoLogIA E ESPIrITISMo

A doença como cura do espírito
Sueli Ines Arruda Issa

   Nov/Dez 2013

Hoje em dia não é novidade, nem tão 
difícil de se ouvir ou mesmo ler, sobre 
como influenciamos nosso corpo através 
de nossos pensamentos e emoções. 
A própria medicina chinesa, milenar, traz 
o conceito das emoções e sentimentos 
atuando nos órgãos, bloqueando ener-
gias que transitam pelos meridianos. Os 
estudos ligados à meditação também 
nos trazem informações importantes 
quanto as melhoras alcançadas sejam 
nos distúrbios físicos ou mesmo emo-
cionais, pelo fato de serenarmos a nossa 
mente. 

Na visão espírita, toda doença é de 
cunho eminentemente espiritual, isto 
é, se origina no espírito (corpo mental). 
Se acrescentarmos a visão psicológica, 
veremos que a doença manifesta-se na 
relação criatura-Criador. 

Retomemos um pouco o sentido de 
estarmos reencarnados. Qual é o nos-
so grande desafio? Qual é nossa meta 
evolutiva? Como chegar ao Pai? Tudo se 
resume em desenvolvermos o divino em 
nós mesmos.Como? Meu Deus, como?
No íntimo de nosso coração, Ele nos diz: 
“Na relação com o próximo e no proces-

so de auto-conhecimento.”

A única palavra que resume esta respos-
ta é: AMOR.

Bem, se aqui estamos numa jornada 
evolutiva de aprendizado constante, e 
que com certeza tivemos e teremos al-
gumas encarnações pela frente, até atin-
girmos a angelitude, isto significa que 
somos doentes espirituais em busca da 
cura, da saúde integral. 

Com certeza Emmanuel, quis nos es-
clarecer quanto a isso quando se refere 
à humanidade como seres em busca de 
alta, nas enfermarias da Terra.

O espírito Joseph Gleber (em O Homem 
Sadio, de Alcione R. Albuquerque e Ro-
berto Lucio Vieira de Souza) nos diz: “A 
evolução sendo para nós infinita, fala de 
uma necessidade constante de harmo-
nização, cada vez maior, com o Criador, 
tanto em plano de trabalho como de 
elaboração de conhecimento e vivência 
íntima. Assim, e só dessa forma, alca-
nçar-se-á à Deus.”

Com certeza temos muitas oportuni-

dades para retornarmos ao caminho 
certo, mas também por muitas vezes es-
tamos distraídos e envolvidos pelas ofer-
tas douradas e superficiais da aparência, 
da imagem, da vaidade, do orgulho e 
assim por diante. Mas quando somos 
atingidos no corpo, somos obrigados a 
parar e tratá-lo. 

Portanto, podemos olhar para a doença 
como um convite de nossa parte sábia 
buscando o reequilíbrio perante a cons-
ciência ou a Lei de Deus. Não olhemos 
para ela como castigo divino ou punição, 
mas como oportunidade de reequilíbrio.
Segundo O Livro dos Espíritos, há no 
universo dois princípios: o espírito e a 
matéria. O espírito é o principio inteli-
gente do universo. A matéria é o campo 
onde o princípio espiritual desenvolve-se 
e de que se utiliza para seu processo de 
amadurecimento em direção à perfeição. 

Ligando este dois princípios temos o 
perispírito, um envoltório semi-material 
formado pelo fluido universal específico 
de cada globo. Nele está a matriz de 
nosso corpo físico. Nele estão as mar-
cas de nossas atitudes passadas e pre-
sentes. Nele registramos as consequên-

cias de nossos pensamentos, emoções, 
sentimentos e ações. 

O períspirito é o intermediário de todas 
as sensações que o espírito percebe e 
pelo qual transmite sua vontade ao ex-
terior e atua sobre os órgãos do corpo. 

Vejam nossa responsabilidade diante 
das colheitas que estamos fazendo, 
pois, nós é que as semeamos em algum 
momento ao longo de nossas existências. 

Desta forma concluímos que a saúde 
não é um estado definitivo, pronto, pois 
ela estará sempre vinculada ao nosso 
degrau de equilíbrio e harmonia da alma 
que conseguimos conquistar, e vai se re-
fletir na harmonia ou não, mental, emo-
cional e fisiológica relacionadas à nossa 
encarnação atual com todos os projetos 
que fazem parte dela. 

Podemos aliviar nosso períspirito ou sobre-
carregá-lo, cada vez mais. E nosso corpo 
físico como um “mata-borrão” irá refleti-lo. 

Com certeza a cura, nada mais é que 
uma autocura. Cristo nos trouxe todo 
o caminho saudável a ser trilhado. Qual 
escolha faremos a partir desta reflexão? 

MATÉrIA ESPECIAL

Esterlita Moreira

Nas tardes de terças e quintas-feiras, 
acontecem no IEE as atividades de duas 
oficinas de artes manuais: a de artesan-
ato e a oficina de costura, tricô e crochê 
– uma vizinha da outra. 

A primeira começou suas atividades em 
2006 por uma iniciativa da área educacio-
nal que contou com a participação das 
voluntárias Wanda, Célia e Maria Alcina 
na produção de trabalhos manuais da 
técnica de bisqui para o bazar interno. A 
partir de 2010 esta oficina passou a inte-
grar a programação da área filantrópica e 
hoje conta com dez voluntárias. De lá pra 
cá, a produção expandiu para objetos de 
madeira e itens de datas comemorativas, 
abastecendo o bazar interno e também o 
externo, com a exposição em um estande 
no Bazar do Bem Possível do Clube Pin-
heiros duas vezes ao ano.

Já a oficina de costura, tricô e crochê, 
nasceu em 2008 na área filnatrópica com 
o objetivo de complementar o projeto 
gestantes pela produção de mantas e 

atenta a tudo, sabiamente acrescenta 
à fala da Madalena: “ela se realiza”! 

A dona Vilma, sem tirar o olho do tecido 
na máquina de costura, concorda com 
as duas: “a gente pensa que trabalha em 
prol dos outros, mas é para a gente mes-
mo”.  E muito animada, continua sua fala: 
“uma vez, um professor me disse: pensa 
em Deus, agora tira a 1ª. e a última letra – 
sobra “eu” – nós estamos no meio. 

Márcia, crochetando um pano de prato, 
comenta: “a gente se diverte aqui”. Zilda, 
que frequenta a oficina de artesanato, fala 
que se sente muito envolvida com as ati-
vidades. Assim como a Cynthia, que gos-
ta de levar lição pra fazer em casa.

Estes relatos nos fazem ter uma ideia de 
como são as tardes nas oficinas do IEE, 
que sempre têm uma pausa para um 
cafezinho, mas o que não falta nunca é a 
prece de gratidão com todas elas reuni-
das na biblioteca Eugênio Doin, sob a luz 
natural que aquece e ilumina todo o local. 

casaquinhos de lã para compor o kit enx-
oval do bebê. A voluntária Dona Neusa 
aceitou o desafio de iniciar esta ativi-
dade com a colaboração da Ruth, Irma, 
Vilma e Roselys. No mesmo ano, o tra-
balho se diversificou e novos itens foram 
acrescentados à produção - os panos 
de prato decorados com aplicações de 
tecidos estampados e com biquinhos de 
crochê. Hoje, esta oficina conta com 14 
voluntárias e também produz para os ba-

zares interno e externo.

Entre novelos de lã e linha, pincéis e 
tintas, caixas e papéis de decoupagem, 
tecidos de sacaria e algodão colorido, as 
voluntárias vão fazendo arte e enchendo 
de cores e alegrias as salas do segundo 
andar do IEE. Elas começam a chegar as-
sim que a casa abre as portas, ou seja, 
às 14h30, trazendo com elas ingredien-
tes preciosos – boa vontade e alegria de 
colaborar. 

Entre trocas de saberes numa convivên-
cia agradável com Dora, Wanda, Con-
ceição, Neusa, Madalena, Vilma, Ivanisa. 
Neusa, Zuleica, Márcia, Malu, Therezinha, 
Mônica, Cynthia, Célia, Zilda, Ruth, Irma, 
Dirce, Jose, Vitória, Sirlene, Sandra e Ma-
ria Alcina. 

Madalena conta que, já recebeu tanto de 
Deus, que ela quer retribuir por todo o tem-
po que ela viver. Ela ainda nos conta que, 
“tudo o que eu faço aqui na oficina, é como 
se fosse pra mim”. E dona Conceição, 

oficinas de artes manuais do IEE: dar e receber, fazer e oferecer 

Imagem Google
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Jesus ao reencarnar apresenta à hu-
manidade a mais pura expressão da 
Lei do Amor. 

A partir da crença de um Deus único, 
já estabelecida no pensamento dos 
grandes povos da época, o Cristo 
O apresenta como Pai misericordio-
so, soberano em bondade e justiça e 
enuncia a diretriz harmoniosa de rela-
cionamento individual com o Criador 
e com as criaturas de convivência: 
“Amarás ao Senhor teu Deus de todo 
o teu coração, e de toda a tua alma, 
e de todo o teu entendimento, este é 
o maior primeiro mandamento. E o se-
gundo, semelhante a este, é: Amarás 
ao teu próximo como a ti mesmo. Es-
tes dois mandamentos contêm toda a 
lei e os profetas.”

Seus estímulos revelam a natureza 
divina da alma e sua destinação à fe-
licidade: “Vós sois deuses(...) Sede 
perfeitos, como perfeito é o vosso pai 
Celestial(...) Brilhe a vossa Luz! (...) 
Bem aventurados os pacificadores, 
pois serão chamados filhos de Deus.”

Imbuído neste propósito de construção 
do Reino do Amor nos corações, tem-
se em suas ações uma referência moral 
que direciona os povos ao longo dos 
séculos ao progresso pela renovação 
de costumes, hábitos, cultura e de leis 
civis. 

Educador por excelência deixou o le-
gado de uma educação transformado-
ra do sentir e do pensar, que estimula 
a autonomia espiritual do ser frente ao 

seu próprio progresso, com respons-
abilidade, tanto para desenvolver no-
vas virtudes quanto para superar suas 
dificuldades.

Assim ocorreu quando se dirigiu aos 
homens, que apoiados na lei social da 
época o questionaram prontos a ape-
drejar a mulher que cometera adultério: 
“Aquele dentre vós que estiver sem 
pecado atire-lhe a primeira pedra.” E 
se dirigindo à mulher: “Nem eu tam-
pouco te condenarei. Vá e não peques 
mais.”

Jesus conduz sua energia mental em 
palavras e ações no bem para consolar 
aflições do corpo e da alma. Diante do 
sofrimento, nos ampara com vibrações 
de afeto e esperança a sentir fortale-

cido na emoção. Em outros casos o 
amparo vem do esclarecimento com 
base na verdade, sempre respeitoso à 
capacidade de cada ser, acolhimento 
com novas luzes à razão. 

“Vinde a mim, todos os que andam em 
sofrimento e vos achais carregados, 
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o 
meu jugo, e aprendei de mim, que sou 
manso e humilde de coração, e acha-
reis descanso para as vossas almas.” 
– seu  convite consolador é o mesmo 
para toda humanidade; aceitar o con-
solo será sempre a melhor escolha – 
“Porque o meu jugo é suave e o meu 
fardo é leve.”

“Não penseis que vim destruir a Lei ou os profetas; não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento.”
                                                                                                                                                                  Jesus

Aldo Colasurdo                                                                              

CrôNICA ESPírITA

A triste realidade é que as guerras de-
primem e martirizam as populações, 
contrariando o cristianismo que nos 
encaminha para a felicidade, através 
do amor e da caridade. Entretanto no 
início de 1914, vários países europeus 
discutiam, cada qual procurando obter 
vantagens territoriais e econômicas so-
bre as demais nações. Não chegando 
a um consenso resolveram agir através 
da violência. Assim no dia 1˚ de agos-
to começava a primeira Grande Guerra 
Mundial, que duraria quase quatro anos
.                                                                                                                                                             
Em 1917, surgem novos armamentos 
bélicos e a aviação. Estes alertavam 
os governos partícipes da destruição e 
maior mortandade a que estariam su-
jeitos com os novos instrumentos de 
guerra que entrariam em ação. O fato 
fez com que passassem a cogitar um 
tratado de paz. O Plano Espiritual con-
tinuava a atender as vítimas em mov-
imento crescente, que sucumbiam ao 
impacto dos novos e mortíferos arma-
mentos. Dirigentes mais evoluídos se 
esforçavam, procurando inspirar nos 
governos o fim da guerra fratricida.    

Um correspondente de guerra enviou 
ao seu jornal notícias de um fato suce-
dido no front de guerra que relatamos 
a seguir:

“Nascia uma manhã fria e as densas 
e escuras nuvens do inverno euro-
peu cobriam os céus. Era o dia 25 de 
dezembro de 1917. No front de guerra 
pouca distância separava as trinchei-
ras alemãs e francesas. Uma trégua 
vigorava enquanto se discutia um trat-
ado de paz. Entrincheirados, soldados 
cansados e saudosos de seus famili-
ares davam asas a seus tristes pens-
amentos... Em dado momento um 
veterano sargento francês, sentindo-se 
inspirado, gritou em alemão na direção 
da próxima  trincheira inimiga: ‘Feliz 
Natal!’. Após alguns segundos, partiu 
da trincheira alemã uma exclamação 
em  francês: ‘Feliz Natal!’. Passados 
alguns minutos, o sargento francês, 
sentido-se inspirado e tendo em uma 
das mãos uma garrafa de vinho e em 
outra um lenço branco simbolizando 
a paz, ergueu-se de seu posto e ca-
mi-nhou em direção à trincheira alemã; 

quase ao mesmo tempo um sargento 
alemão saltou de sua trincheira, car-
regando alguns chocolates e também 
um lenço branco, moveu-se em di-
reção ao francês. No meio da distância 
encontraram-se, saudaram-se e tro-
caram seus presentes. Emocionados 
após um aperto de mãos, pensativos 
retornaram a seus postos. Por alguns 
minutos soldados das duas nações 
passaram a gritar alegremente: ‘Feliz 
Natal’ em seu idioma e no do opo-
nente! A seguir, canções natalinas em 
linguagens diferentes se fizeram ouvir; 
o dia escureceu e o silêncio voltou a 
perdurar. A quietude da noite fria fus-
tigava os corpos mal acomodados e 
uma dúvida açoitava a todos: conse-
guiremos superar a tudo e voltaremos 
aos nossos lares? Ainda duraria alguns 
meses até que e finalmente assinou-se 
um acordo de paz entre os beli-ge-
rantes. Por 21 anos haveria ‘Paz na 
Terra aos homens de boa vontade’”.

A interpretação desse fato nos faz crer 
na ação do Plano Espiritual. Este, con-
sciente das agruras humanas, sempre 

inspira fatos que possam promover as 
leis do amor entre as criaturas.  Duran-
te o transcorrer de nossa existência
desperdiçamos muitas oportunidades 
de praticar as leis que nos recomen-
dou Jesus. As ações caritativas na 
época natalina são uma ótima opor-
tunidade para nos reintegrarmos nelas. 
Em muitos lares comemora-se o Natal 
com alegria e felicidade. É a ocasião 
da troca de presentes, mesas fartas 
em alimentos e bebidas. Nesta oca-
sião as entidades beneficentes e os 
lares humildes devem receber de to-
dos os cristãos auxílio e amparo para 
cumprir suas missões superarando as 
dificuldades de ordem financeira. De-
vemos lembrar ainda um fato interes-
sante nesta data: o aniversariante não  
participa materialmente da mesa e dos 
regalos natalinos, porém sente-se a 
presença divina se houver amor, bon-
dade e caridade entre os partícipes. 

O Evangelho Segundo o Espiritismo 
recorda-nos ainda das palavras do 
Mestre Jesus a respeito da caridade: 
“Quando vestirdes um destes pequeni-
nos lembre-vos que é a mim que o fa-
zeis”.                   

o espiritismo e o Natal
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Dia 04 - As crises no mundo
Dia 11 - O Evangelho no lar
Dia 18 - O Natal

Dia 07 - Se eu não tiver amor 
               nada sou
Dia 14 - Espiritismo e Jesus

Dia 05 - A missão divina de Jesus
Dia 12 - As bem-aventuranças
Dia 19 - Caridade e salvação

SEguNDAS - 20h QuArTAS - 12h QuINTAS - 20h SÁBADoS - 10h
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Dia 07 - Educação religiosa
Dia 14 - Formação cristã Kardecista
Dia 21 - A reforma íntima
Dia 28 - O Evangelho no lar

Dia 06 - De volta para o Plano 
              Espiritual
Dia 13 - Retribuir o mal com o bem
Dia 20 - FERIADO
Dia 27 - Ação e reação

Dia 02 - FERIADO
Dia 09 - Falsos cristos e falsos 
              profetas
Dia 16 - FERIADO
Dia 23 - Fé produtiva
Dia 30 - Os talentos

Dia 04 - Educação religiosa                 
Dia 11 - Formação cristã Kardecista                 
Dia 18 - A reforma íntima                 
Dia 25 - O Evangelho no lar

Dia 02 - A missão divina de Jesus
Dia 09 - As bem-aventuranças
Dia 16 - Caridade e salvação

Curso de educação espírita para 
infância e juventude (evangelização)
Sábados - 10 às 11h30
Faixa etária: 0 a 18 anos.

Atendimento fraterno
Visa esclarecer e orientar, a luz da 
doutrina espírita, qualquer pessoa que 
procure a casa.
Segundas e quintas - 20h. 
Quartas - 13h.

Palestras e passes
Segundas e quintas - 20h. 
Quartas - 12h.
Sábados - 10h.

Área filantrópica
Curso para gestantes 
Quartas - 15h às 17h.
Novas turmas a partir de 12 de março 
de 2014

Oficina de costura, tricô e crochê
Terças e quintas - 14h30 às 16h30.

Oficina de artesanato
Terças e quintas - 14h30 às 16h30.

Área educacional
Curso de informática básica

Terças - 18h30 às 20h. 
Quartas - 19h30 às 21h. 
Sábados - 10h às 11h30.

Introdução à internet
Quintas - 19h45 às 21h45. 
 
Curso de inglês 
BÁSICO, INTERMEDIÁRIO e INTER-
MEDIÁrIo AVANÇADo: 
Segundas - 18h45 às 19h45. 

Curso de alfabetização para adultos 
- Oficina de leitura e escrita
Terças, quartas e quintas - 14h30 
às 16h30. 

NoTíCIAS Do IEE

ProgrAMAÇão

Confraternização de final de ano
Convidamos a todos os colaboradores, voluntários, funcionários, dirigentes, 
conselheiros, frequentadores e alunos dos cursos das áreas Doutrinária, 
de Educação e Filantrópica, a participar do Encontro de Confraternização. 
 
DIA: 04/12 – 4ª feira – 20h
 
AgENDA

20h 
Palestrante: André gertsenchtein 
Tema: o espírita no centro espírita e no mundo

21h 
Confraternização
Não deixe de comparecer, pois o objetivo principal desse encontro 
é a confraternização entre a comunidade do IEE.

Diretoria Executiva IEE

Área doutrinária 
Curso de iniciação ao estudo 
do espiritismo
Quartas - Noite - 20h às 21h30.
                 Tarde - 15h às 16h30.

Curso de educação mediúnica
Quartas 
1º e 2º ano - Noite - 20h às 22h.
                     Tarde - 15h às 17h.

Curso: conhecendo 
e entendendo o evangelho
Quartas - 1º e 2º ano - 20h às 21h30.

Imagem Google
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Sermão da montanha

Esse Sermão ou Discurso ficou conhe-
cido como o Sermão da Montanha ou 
Sermão Do Monte.

Por que o Evangelho de Jesus é tam-
bém chamado de Boa Nova? Porque 
a Boa Nova que Jesus nos trouxe em 
Seus ensinamentos é a notícia de que 
aqueles que se sentem infelizes se tor-
narão felizes, porque encontrarão a 
felicidade através da entrada no Reino 
dos Céus.

Leiamos abaixo o Sermão da Mon-
tanha, que se encontra em Mt 5, 1-12

“Vendo Jesus aquela multidão, subiu a 
um monte, e tendo-se sentado, aproxi-
maram-se Dele os seus discípulos. Ele, 
abrindo a sua boca, os ensinava dizendo:

Bem-aventurados os pobres de espíri-
to, porque deles é o Reino dos Céus.

Bem-aventurados os mansos, porque 
possuirão a terra,

Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados,

Bem-aventurados os que tem fome e 
sede da justiça, porque serão sacia-
dos,

Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia,

Bem-aventurados os puros de coração, 
porque verão a Deus,

Bem-aventurados os pacíficos, porque 
serão chamados filhos de Deus,

Bem-aventurados os que sofrem 
perseguição por amor da justiça, 
porque
Deles é o reino dos céus.

Bem-aventurados sois, quando vos 
insultarem e vos perseguirem, e disse-
rem falsamente todo o mal contra vós 
por causa de mim. 

Alegrai-vos e exultai, porque é grande 
a vossa recompensa nos céus, pois 
assim perseguiram os profetas, que 
existiram antes de vós.”

E é aí no Sermão da Montanha que se 
encontra a doutrina cristã, com seus 
princípios.

Os outros ensinamentos de Jesus vem 
explicar de várias maneiras e formas o 
que esses princípios querem dizer. Ele 
procurou nos ensinar a mesma coisa, 
de vários modos, para que todos o 
pudessem compreender. Essa outra 
maneira de ensinar de Jesus, com ou-
tros exemplos sobre o mesmo assun-
to, ampliando o conhecimento daquilo 
que Ele já ensinou se chama FILOSO-
FIA. Então encontramos a doutrina e a 
filosofia cristã no Evangelho de Jesus.

E o que é entrar no Reino dos Céus?

Nas Bem-aventuranças, Jesus exalta 
os humildes, os mansos, os 
misericordiosos, os pacíficos, os que 
choram, os puros de coração e diz que 
só sendo assim é que entraremos no 
Reino dos céus.

Então o Reino dos Céus é um lugar?

NÃO. Jesus também nos disse que 
o  “Reino dos Céus está no meio de 
vós”. Se está no meio de nós, ele está 
em nós, e é um estado de espírito. 
Para que alcancemos esse Reino, se 
ele está em mim, dentro de mim, em 
meu espírito, tudo depende de mim. 
Eu vou conquistar esse reino, todo dia, 
de acordo com o meu agir. É uma con-
quista diária. 

E como devo agir, para conquistar essa 
felicidade plena, que é o Reino dos 
Céus? 

Devo seguir os ensinamentos e a vivên-
cia de Jesus. Tenho que começar pela 
minha reforma íntima; devo substituir 
o que não é muito Bom em mim, por 
cada uma dessas virtudes, pregadas 
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Jesus estando cercado por uma multidão, subiu a um monte onde poderia ser visto e ouvido pelas 
pessoas. Aproximaram-se Dele seus discípulos e ouviram o maior discurso de Jesus, onde está toda 

a essência de Seu Evangelho, que são as chamadas Bem-aventuranças.
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no Sermão do Monte. 
Nada na Natureza acontece de um dia 
para o outro. Ela não dá saltos e assim 
também o nosso aprendizado é deva-
gar, mas deve ser contínuo e com fé. Se 
estou em busca de uma melhora e em 
busca do Senhor, a espiritualidade nos 
ajudará. Essa conquista é árdua e requer 
perseverança e só depende de mim. Eu 
tenho que procurar conhecer, estudar e 
caminhar em busca da verdade. Disse 
Jesus: “ A verdade vos li-bertará”. Como 
também disse: “Eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida”.

E, assim, para que eu alcance o Reino 
dos Céus em mim, devo seguir as pega-
das de Jesus.

Em nossa próxima edição iremos tra-
tar da 1ª Bem aventurança: “Os pobres 
de espírito, porque deles é o Reino dos 
Céus.”

Sugiro aos leitores, consultarem o 
Evangelho Segundo o Espiritismo, onde 
encontrarão a explicação completa de 
cada Bem-aventurança.

Para aqueles que quiserem entender de 
uma forma mais ampla os ensinamentos 
de Jesus, o IEE oferece Cursos como: 
Iniciação ao Espiritismo, Curso de Me-
diunidade e o Curso Conhecendo e 
Entendendo o Evangelho, que começa 
com o estudo da formação de nosso 
planeta, seus primeiros habitantes, a 
transformação do princípio inteligente 
em espírito, a mente do espírito e suas 
faculdades para depois de toda essa 
base, entrar propriamente no estudo do 
Evangelho, que são as pregações de 
Jesus e o que Ele queria nos ensinar.

Espero vocês em um dos nossos 
cursos. Muita paz.


