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160 anos do livro dos espíritos 
LEIA TAMBÉM

 IEE em Destaque 
O site do IEE foi reformulado, 
para ficar mais moderno, 
claro e interativo. Junto com 
o lançamento do novo site, 
aconteceu também nossa mais 
nova conquista – a transmissão 
de nossas Palestras ao vivo 
com acesso pelo site.  Página 3.

Infância e Juventude  
Na adolescência as emoções se 
confundem, havendo grandes 
alternâncias de humor. Euforia e 
tristeza se revezam sem razões 
aparentes que justifiquem o fato.   
Página 3.

Evangelho
O melhor modelo que podemos 
adotar para nosso processo de 
purificação é a imagem do lótus, 
uma das mais belas flores que não 
se deixa contaminar pela podridão 
do pântano em que está imersa. 
Página 5. 

Assunto em Família
Cada vez mais, as pessoas 
têm sentido a necessidade de 
compreender suas emoções para 
a vida ser menos sofrida. Muitas 
coisas podem influenciar essas 
mudanças.   Página 6.

Como pode uma mesa responder perguntas se não tem cérebro para pensar e músculos 
para se movimentar, que força magnética é essa que a movimenta? Página 4

Matéria Especial  
Espíritas não praticantes ou 
simpatizantes do espiritismo? É 
comum encontrarmos pessoas 
simpatizantes com o espiritismo 
ou que afirmam ser espíritas, mas 
agem de maneira incoerente com 
os princípios e valores da Doutrina 
dos Espíritos. Página 7.

Crônica Espírita
Observamos que desde épocas 
remotas destaca-se a Maternidade 
como a grande manifestação da 
Vida, qual anseio do próprio Criador 
a concretizar-se. É a plenitude do 
coração feminino que norteia o 
progresso.  Página 6.

Matéria Doutrinária
TNo Séc. XIX, quando surgiram 
os primeiros relatos de Pintura 
Mediúnica o objetivo era de 
comprovar a existência do espírito 
após a morte do corpo físico, hoje já 
não existe mais essa necessidade. 
Página 8.
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160 anos de O Livro dos Espíritos
No dia 18 de abril comemoramos os 160 anos de O Livro dos Espíritos. 
Organizado através de rigorosos métodos de observação, o Professor 
Rivail nos traz uma coletânea de perguntas, elaboradas numa sequência 
perfeita e respondida por especiais colaboradores da espiritualidade de 
maneira clara e profunda.

O Livro dos Espíritos dialogando com a ciência e a filosofia, veio iluminar 
nosso raciocínio, nos relembrar todos os aspectos importantes de 
nossa caminhada e as leis que regem a humanidade. Segundo Haroldo 
Dutra, o Espiritismo é uma lei da natureza, pois trata-se de um conjunto 
de leis universais que vigora no universo infinito de Deus e que rege a 
relação entre o mundo físico e o plano espiritual. 

Apurando mais e mais o nosso olhar observador das Leis de Deus, 
certamente daremos passos mais serenos. E quando juntamos a este 
olhar o que já entendemos, ou seja, que somos espíritos imortais e a 
morte física não nos tira o que já conquistamos, prosseguiremos mais 
comprometidos e responsáveis com nossas ações.

 Se tivéssemos o tempo todo a consciência de que a vida é infinita e de 
que somos espíritos imortais, mudaríamos muitas das nossas atitudes 
frente aos obstáculos do caminho.

O Livro dos Espíritos nos permite observar a criação divina e infinita de 
Deus, promovendo a visão de minúcias da intimidade de cada um de 
nós e a percepção das transformações necessárias. É sem dúvida um 
caminho longo, mas que faz parte do nosso destino. E o conjunto das 
obras básicas de Allan Kardec há 160 anos passou a ser o farol que 
ilumina e guia a nossa jornada, contribuindo para a nossa evolução moral.

Mauricio Romão
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RENOVANDO ATITUDES
Francisco Espírito Santo Neto
Muito já ouvimos falar e lemos sobre reforma íntima 
ou reforma moral, mas será que entendemos? Será 
que nos "reformamos"? O livro Renovando Atitudes 
nos convida a um mergulho corajoso dentro de nós, 
cientes de nossa imperfeição e das "surpresas" que 
encontraremos no nosso íntimo.

Fomos criados para sermos felizes e essa deve 
ser nossa meta. Entretanto, muitas vezes, nos 
apoderamos da responsabilidade da felicidade de 
nossos entes queridos (esposo, esposa, filhos...), 
esquecendo de nós mesmos. Não administramos 
nossos passos, tornando-se necessário "renovar 
nossas atitudes". 

O primeiro passo é nos amarmos e nos perdoarmos por não sermos AINDA 
perfeitos, mas estarmos a caminho. Ainda adoecemos por este caminho, e as 
causas são as tendências morais da alma, que “podem perturbar as multiplicações 
celulares, comprometendo a saúde como um todo” (capítulo: Velhas Recordações, 
velhas doenças). Que fazer, então, queridos companheiros? Cuidarmos de nós e 
renovarmos nossas atitudes perante a vida, mudando nosso comportamento para 
melhor, aprendendo a amar incondicionalmente nosso próximo, aceitando nossas 
diferenças, sabedores que somos filhos do mesmo Pai de Amor e Bondade, que 
nos ama da mesma forma. O livro é profundo e renovador em seu conteúdo, a 
partir de citações do “Evangelho Segundo o Espiritismo”, não pretendendo impor 
caminhos, determinar regras nem regulamentar atitudes. O que ele nos mostra é 
que devemos ser os obreiros atentos de Deus, que nossas atitudes reflitam SEU 
AMOR. Boa leitura!!

Aconteceu no dia 24 de março o lançamento do projeto SEXTA CULTURAL, que 
tem por objetivo proporcionar momentos de artes aos frequentadores do IEE em 
encontros mensais. O projeto estreou com a exibição do filme “Minha Vida na Outra 
Vida”, seguido de um debate da visão espírita do filme. 

No dia 25 de março foi ao ar a nova versão do Site do IEE. Com formato atualizado, 
os internautas poderão encontrar facilmente informações das atividades da casa, 
tais como:  programação das palestras da semana, enviar pedidos de vibração, ler 
o Jornal IEE, inscrever no programa de voluntariado, conhecer todos os cursos de 
nossa programação. E mais uma novidade: você poderá assistir às palestras em 
tempo real, ou no momento de sua preferência na tela do celular, computador ou 
smart TV. 

A TERÇA ESPECIAL do mês de março contou com a presença do Dr. Marco 
Antonio dos Santos apresentando o tema “O Evangelho da Adoção”, que foi a 
primeira palestra a ser exibida on-line pelo site do IEE. Essa palestra está disponível 
no www.ieesp.org.br. 

E vem aí a nossa Festa Junina!!! Organizada pelos alunos dos cursos da casa, é um 
evento bastante animado com barracas de brincadeiras e comidas típicas. Vai ter 
quadrilha, doces caseiros, o famoso “Lanche do Hugo” e muita diversão. Participe! 
Venha com sua família e convide seus amigos. O resultado da festa será revertido 
para os projetos sociais do IEE. 



Izabel de Jesus Ribeiro
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o IEE tem um novo site 
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Quem acessou o nosso site depois do 
dia 20 de março, percebeu que ele está 
todo novo e diferente.

O site do IEE foi reformulado, para ficar 
mais moderno, claro e interativo.

O nosso objetivo foi deixar tudo 
mais fácil de ser visualizado, dando 
prioridade aos assuntos de maior 
interesse, como a programação das 
palestras que aparece em todos os 
acessos da página.

O que norteou a reforma foi a criação 
de uma comunicação fácil e clara 
com todos os interessados em obter 
informações do IEE.

Quem acessar nossa página vai 
poder, à distância, fazer um Pedido 

de Vibrações, se inscrever para um 
Trabalho Voluntário, pedir a inclusão 
em nosso mailing e ainda enviar um 
formulário para se tornar Associado 
do IEE.  Tudo isso de forma rápida em 
apenas alguns cliques.

Junto com o lançamento do novo site, 
aconteceu também nossa mais nova 
conquista – a transmissão de nossas 
Palestras ao vivo com acesso pelo site.

Criamos um link de Eventos, onde todos 
podem conferir as Palestras Especiais e 
a programação das Sextas Culturais.

Enfim, o site do IEE foi pensado para 
se comunicar com vocês de forma ágil, 
atual e muito simples.

INFÂNCIA E JuVENTuDE

Felipe Camacho

Adolescência
Na jornada do SER nós todos passamos 
pelo período de pós reencarnados, mas 
superadas as etapas iniciais da nova 
encarnação, deve o Espírito experimentar 
um período final de amadurecimento 
biológico, em que seu corpo passará 
por transformações mais ou menos 
profundas devido às influências de 
hormônios que estão sendo colocados 
na corrente sanguínea. Esta ainda não 
é a fase final da readaptação do Espírito 
à sua nova jornada pela Terra, nem é a 
mais importante. 
Na adolescência o espírito tem de 
vivenciar as mudanças no seu corpo, 
especialmente no que diz respeito à 
função sexual; tem de vivenciar uma 
brutal mudança na maneira de encarar 
a vida que agora precisará ser levada 
a sério; tem de se afastar mais ainda 
de sua família; tem de ensaiar os 
primeiros passos no caminho do amor. 
Convenhamos que é um período difícil 
mas muito rico se o jovem souber 
aproveitá-lo para conhecer-se melhor. 
Sim, pois é nessa época que o Espírito 
reassume sua verdadeira condição, 
apresentando a partir daí todos os seus 
defeitos e virtudes. Se as mudanças 

orgânicas assustam por serem muito 
rápidas, as alterações emocionais 
podem atormentar o jovem ainda 
mais por serem de natureza íntima e 
imensamente instáveis. 
É comum nessa idade toda essa 
confusão que se estabelece no interior 
de cada um de nós, refletir-se na forma 
de medo, insegurança e, em alguns 
casos, timidez, que é muito mais um jeito 
de ser e não doença. Essas emoções se 
confundem dentro do jovem, alterando 
seu comportamento, tornando-o 
irritadiço e impulsivo. Na verdade, 
isso é um amadurecimento que se 
apresenta na busca de autoafirmação, 

em a oposição às ideias e a tudo que 
lhe é apresentado pelos familiares que 
representam, aos seus olhos, o limite e 
as proibições. 
Na adolescência as emoções se 
confundem, havendo grandes 
alternâncias de humor. Euforia e tristeza 
se revezam sem razões aparentes 
que justifiquem o fato. Pode-se 
amar profundamente alguém num 
dia e passar a detestá-lo na semana 
seguinte por pequenas causas. Sente-
se intensamente tudo como tudo é 
muito intensamente passageiro. Porém 
todos nós sobrevivemos há séculos 
a esse tumultuado período de cada 
reencarnação, tanto mais facilmente 
quanto maior o apoio e amizade que 
tivermos dos pais, parentes e amigos. 
O final da adolescência tem como 
característica crucial a aquisição das 
prerrogativas do adulto: independência, 
contribuição criativa para a sociedade, 
desenvolvimento de um senso de 
intimidade que pode conduzir o jovem 
a constituir nova família.  Entretanto, 
o amadurecimento psicológico não 
necessariamente acompanha as 
mudanças fisiológicas, de modo que 

podemos observar diferenças entre 
crescimento intelectual e emocional.
Os atavismos sociais e culturais 
relacionados à forma como se lida 
com a personalidade em formação da 
criança e do adolescente, que podem se 
exprimir tais como rigidez ou negligência, 
imprime em seu psiquismo insegurança, 
temores, desorganização. Estes 
tenderão a se manifestar na idade adulta 
através de comportamentos agressivos 
ou dependentes, dentre outros, que 
escondem conflitos interiores diversos 
na busca por sentir-se amado.
Para conquistar o amadurecimento 
almejado, adentrando-se nas etapas 
seguintes da trajetória terrena, é 
fundamental enfrentar com amor 
as dificuldades não superadas da 
infância utilizando-se de informações 
novas que irão diluir as fixações e 
mecanismos de ação. Reconhecer-se 
como o ser eterno que é e não olvidar 
jamais a máxima “fazer a outrem o 
que gostaria para si mesmo” como 
trilha segura ao conhecimento de si e 
do mundo, que permitirá a definição 
dos rumos a serem traçados para 
execução na fase seguinte.

Acessem www.ieesp.org.br e CONFIRAM!!!



Luis Menezes

A Paris de 1855 fervilhava em novas 
descobertas que se sucediam a 
cada dia e as mesas girantes eram 
a grande sensação noturna dos 
salões. Pessoas ditas especiais 
colocavam as mãos sobre a 
superfície de uma mesa sem 
que a tocassem e ela respondia 
perguntas feitas pelos presentes; 
uma pancada era um sim, já duas 
significava um não e por vezes ela 
saia literalmente voando pelo salão 
assustando e divertindo a todos.

É a uma dessas sessões que foi 
convidado o notável educador 
francês e pesquisador do 
magnetismo Hippolyte Léon 
Denizard Rivail, a participar e não 
aceitou por não lhe reconhecer 
seriedade, até que por influência 
de um antigo amigo compareceu 
a uma dessas reuniões. Nada 
perguntou, mas uma questão lhe 
despertou para a missão a que 
estava destinado; como pode uma 
mesa responder perguntas se não 
tem cérebro para pensar e músculos 
para se movimentar; que força 
magnética é essa que a movimenta.

Entendeu que ali não avançaria 
pela frivolidade dos participantes, e 
formou um pequeno grupo em casa 
do Sr. Baudin, pai das meninas Julie 
de 14 e Caroline de 18 anos, que 
magnetizavam a mesa e ela respondia  
perguntas de conteúdo filosófico, 
cientifico e moral indicando letras em 
um alfabeto. Ainda faltava a agilidade 
que começou a vir com uma cesta 
de bico e um lápis preso na ponta 
escrevendo em círculo sobre uma 
pedra de ardósia, até que a dedução 
lógica de transferir o lápis da cesta para 
a mão do médium permitiu escrever 
diretamente e muito mais rápido; 
nascia para o mundo a psicografia, 
popularizada em nosso tempo por 
uma imagem típica de Chico Xavier 
escrevendo de olhos fechados em 
alta velocidade enquanto alguém lhe 
substituía as folhas. 

O LIVRO DOS ESpíRITOS

501 questões revisadas pelo Espírito 
de Verdade com a contribuição 

de outra médium, a jovem Ruth 
Celine Japhet floresceram dessas 
reuniões e deu origem a obra que 
Rivail intitulou O Livro dos Espíritos, 
que já na capa mostra o objetivo da 
publicação, que reproduzimos:

“Filosofia espiritualista contendo os 
princípios da Doutrina Espírita sobre 
a imortalidade da alma, a natureza 
dos espíritos e suas relações com 
os homens, as leis morais, a vida 
presente, a vida futura e o porvir da 
humanidade - segundo os ensinos 
dados por espíritos superiores com 
o concurso de diversos médiuns”.

Faltava ainda resolver a quem 
creditar a autoria, que no seu 
entendimento pertencia aos 
Espíritos responsáveis pelo que 
considerou a terceira revelação 
para a humanidade; o Consolador 
prometido por Jesus, que 
restaurava o Cristianismo na pureza 
dos dias em que o Mestre estava 
entre nós e mostrava ao homem 
que ele era herdeiro de si mesmo e 
responsável por seus atos através 
das sucessivas reencarnações.

A solução veio em casa do Sr. 
Baudin, quando o espírito familiar 
Zéfiro, inicia uma mensagem de 
forma peculiar:

 -  Salve, caro Pontífice, três vezes 
salve!

- Minha bênção apostólica, meu 
filho, lhe responde Rivail com 

bom humor.

Zéfiro lhe diz que a saudação está 
correta e se refere ao tempo que 
ele era um alto sacerdote druida 
do povo Celta e chamava-se 
Allan Kardec, na antiga Gália hoje 
França, cerca de 50 anos antes do 
nascimento do Cristo. 

Rivail apaga o próprio nome, para 
como Allan Kardec, a 18 de abril 
de 1857 na livraria da Sra. Dantu, 
localizada na Galerie D´Orleans do 
Palais Royal na região central de 
Paris, lançar a primeira edição de 
O Livro dos Espíritos e junto com 
ele as bases da Doutrina Espírita 
que neste ano completa ainda 
jovens 160 anos.

A lógica esclarecedora dos 
Espíritos entusiasmou e confortou 
a muitos, chocou a outros, causou 
polêmica, correu o mundo, e foi 
queimada em praça pública em 
1860 no que ficou conhecido 
como Auto de Fé de Barcelona. 
No ano de 1864 foi incluído no 
índice de obras proibidas aos 
fiéis da igreja católica. A cada dia 
multiplicavam-se os simpatizantes 
das ideias Espíritas, os que lhe 
buscavam conforto e os médiuns 
que encontravam cidadania.

Tão grande movimento levou  
a criação da Revista Espírita 
em janeiro de 1858 e a revisão  
e ampliação do próprio livro 
dos Espíritos para a versão final 
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o livro dos espíritos. Um livro e seus autores
com 1019 questões publicada 
em março de 1860. Allan Kardec 
ainda desdobraria este livro  
em   O  Livro   dos   Médiuns,  O  Evangelho 
Segundo o Espiritismo, O Céu  
e o Inferno e A Gênese completando 
a codificação da Doutrina Espírita.

O pORqUE DA OBRA ESpíRITA

O fim dos tempos de expiação  
e provas previstos por Jesus, para 
que a Terra se eleve a condição 
de mundo regenerador, trouxe  
a reencarnações massas de 
Espíritos em últimas oportunidades 
de aprendizado na carne e é assim 
que a população da terra salta de um 
bilhão de habitantes em 1804 para 
sete bilhões e meio em apenas 200 
anos. Deus que tudo provê revela 
novas tecnologias e ciências para 
que todos tivessem o necessário. A 
Doutrina Espírita é revelada trazendo 
o Evangelho do Cristo restaurado 
e esclarecido pelos Espíritos, para 
que o homem comum vivendo  
a infância espiritual e ainda preso a 
matéria e ritualísticas religiosas que 
não lhe transformavam o caráter, 
encontrasse o esclarecimento 
capaz de desperta-lo para sua 
realidade de Espírito imortal, 
construtor de seu futuro em 
sucessivas reencarnações dando 
sentido as palavras de Jesus:  
“A cada um segundo suas obras”.

LIVRO DOS ESpíRITOS NO BRASIL

Os jovens acadêmicos que 
retornavam da França traziam o 
livro dos Espíritos para o Brasil, 
e no ano de 1865 na Cidade 
do Salvador, Luiz Olimpio Teles 
de Menezes funda a primeira 
casa espírita do país, o Grupo 
Familiar de Espiritismo e também 
publica o Echo de Além Túmulo, 
o primeiro jornal espirita a circular 
em nossa Terra.

Nos  d i as  a tua i s ,  o  B ras i l 
congrega 95% das casas 
espíritas do planeta e tem perto 
de 5 milhões de seguidores e 30 
milhões de simpatizantes.
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Bem-Aventurados os Puros de Coração
Marcelo Saad  

Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE

"Bem-aventurados os puros de coração, 
porque eles verão a Deus" (Mateus 
5:8). Esta bem-aventurança de Jesus 
serviu como título ao Capítulo 8 de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo. Para 
entendermos o tema em profundidade, 
é necessário explorar o significado 
dos termos "puro de coração" e "ver a 
Deus". Sabemos que puro significa algo 
sem mistura nem alteração, ou também 
algo genuíno, original. O coração pode 
ser tomado como símbolo da nossa 
essência humana. Portanto, uma 
possível interpretação de “puro de 
coração” pode ser aquele que tenta se 
aproximar do ideal humanista. 

Entretanto, apenas desempenhare-
mos nossos derradeiros papeis se 
nos aproximarmos da nossa natureza 
espiritual, livrando-nos progressiva-
mente da grosseria de nossa natureza 
material. Somos seres a caminho da 
perfeição, e ainda não podemos "ver 
a Deus" porque nossa percepção está 
obstruída por nossa impureza. Porém, 
de acordo com a promessa evangéli-
ca, a purificação progressiva nos dará 
a clareza para compreendermos cada 
vez melhor o Criador.

Este capítulo de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo traz ainda alguns 

Jesus disse: “Não é o que entra na 
boca que torna o homem impuro; o 
que sai da boca do homem é que o 
torna impuro. (...) Pois é do coração 
que partem os maus pensamentos, os 
falsos testemunhos, as blasfêmias (...) 
Essas são as coisas que tornam impuro 
o homem; o comer sem haver lavado 
as mãos não é o que o torna impuro.” 
(O Evangelho Segundo o Espiritismo).

Jesus explicou que a pureza não está 
nas práticas exteriores, mas sim no 
coração. 

Recorte e cole dentro do coração as 
virtudes que tornam o homem puro. 

subcapítulos para esclarecer um pouco 
melhor o que devemos entender por 
purificação. Vejamos cada um deles, 
com o trecho evangélico que os 
inspirou, e a interpretação que podemos 
fazer para nossa vida atual:

DEIXAI VIR A MIM OS pEqUENINOS. 
Esta seção inicia com o trecho de Mar-
cos 10:13-16, de onde se destaca a 
frase de Jesus: “Deixai vir a mim os pe-
queninos, e não os embaraceis, porque 
o Reino de Deus é daqueles que se lhes 
assemelham. Em verdade vos digo que 
todo aquele que não receber o Reino de 
Deus como uma criança, não entrará 
nele”. As crianças naturalmente gostam 

de ajudar os adultos, tem uma sede 
para aprender coisas novas, e geral-
mente são otimistas. Resgatando esta 
jovialidade que era tão natural em nós, 
podemos voltar a ser iguais às crian-
ças nestes aspectos, mas beneficiados 
com a experiência da maturidade.

pECADO pOR pENSAMENTO E 
ADULTÉRIO. A seção é inspirada pelo 
ensinamento em Mateus 5:27-28, onde 
Jesus diz: "Foi dito: não cometerás 
adultério; eu, porém, vos digo que todo 
aquele que olhar para uma mulher, co-
biçando-a, já no seu coração cometeu 
adultério com ela". Aqui Jesus nos lem-
bra que não basta se abster de praticar 
o mal. O pensamento negativo também 
tem força para a destruição. Da mes-
ma forma, uma palavra mal direcionada 
pode ter resultados desastrosos. Por-
tanto, nossa purificação deve ter uma 
coerência multidimensional, com aper-
feiçoamento não apenas de ações, mas 
também de palavras e depensamentos.

VERDADEIRA pUREZA E MÃOS NÃO 
LAVADAS. O ensino aqui vem dos 
primeiros versículos de Mateus 25: "Não 
é o que entra pela boca o que faz imundo 
o homem, mas o que sai da boca, isso 
é o que faz imundo o homem". O trecho 
é bem claro: a purificação não vem de 
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fora para dentro, através de rituais, mas 
sim de dentro para fora, com ocultivo 
constante da boa vontade. A reforma 
íntima se dá nos atos no dia-a-dia, 
fazendo a pessoa chegar cada vez mais 
próxima do ideal cristão.

ESCÂNDALOS: CORTAR A MÃO. 
Nesta seção encontramos uma das 
mais polêmicas frases de Jesus, 
registrada em Mateus 5:29-30: "Se o 
teu olho direito te serve de escândalo, 
arranca-o e lança-o fora de ti; e se a 
tua mão direita te serve de escândalo, 
corta-a e lança-a fora de ti". Isto não é 
uma recomendação para a mortificação 
do corpo como um caminho para a 
purificação do Espírito. Jesus usou 
esta figura de linguagem para dizer que 
devemos afastar qualquer coisa que 
seja um obstáculo à nossa ascensão 
espiritual, mesmo que isto nos pareça 
agora muito valioso e indispensável. 

Para concluir, o melhor modelo que po-
demos adotar para nosso processo de 
purificação é a imagem do lótus, uma 
das mais belas flores que não se deixa 
contaminar pela podridão do pântano 
em que está imersa. Não chegaremos 
à pureza de coração fugindo da socie-
dade corrompida, mas sim santificando 
diariamente nosso templo interior.
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Como lidar com as emoções no dia a dia?
Emoções! Como entender e viver 
de forma equilibrada com cada 
uma delas? 
Cada vez mais, as pessoas 
têm sentido a necessidade de 
compreender suas emoções para 
a vida ser menos sofrida. Muitas 
coisas podem influenciar essas 
mudanças. Em um dia vivemos 
coisas agradáveis, desagradáveis, 
tristes, situações de medo e tensão. 
E o que fazer com tudo isso? 
O primeiro passo é relacionarmos 
cada uma dessas situações com 
uma emoção, como por exemplo: 
alegria, raiva, tristeza, medo. Uma 
vez relacionada, podemos escolher 
entre deixar essa emoção tomar 
conta dos nossos pensamentos 
e atitudes ou equilibrarmos essa 
emoção com o uso da razão – 
inteligência emocional.
Pode-se dividir a inteligência 

emocional em intra e interpessoal, 
segundo Alírio de Cerqueira Filho.
A inteligência interpessoal 
está ligada à maneira como 
lidamos com outras pessoas. 
A inteligência intrapessoal é a 
forma como nos relacionamos 
conosco e é a base da inteligência 
emocional.  Ela necessita 
do autoconhecimento, do 
autodomínio e da automotivação 
para se desenvolver. 
O autoconhecimento nos remete 

ao ensinamento deixado por 
Sócrates, por volta do ano 
470a.C.: “Conhece-te a t i 
mesmo”.
O autodomínio refere-se à 
maneira como lidamos com as 
emoções e é um resultado do 
autoconhecimento. 
A automotivação está ligada 
à descoberta daquilo que nos 
move para a conquista dos 
nossos objetivos.
Saber quem eu sou, como dominar 
minhas emoções e descobrir 
aquilo que me move, me tornará 
um ser melhor e mais completo.
O que me motivou a pensar sobre 
esse tema, foi um filme de animação, 
chamado Divertida Mente.
O filme nos mostra atitudes 
e consequências de quando 
estamos sob domínio de uma das 

CrôNICA EsPÍrITA

Geny Gonçalves de Oliveira

É comum, no mundo contemporâneo, 
a comemoração do DIA DAS MÃES 
em todo segundo dia do mês de Maio. 
Essa data já se tornou sinônimo de 
afeto, carinho, amor e consideração 
pelas genitoras. E a despeito do viés 
mercadológico, o Dia das Mães é 
uma data de singular importância para 
o mundo ocidental, sobretudo por 
reforçar os vínculos familiares.

A mais antiga comemoração de que 
se tem notícia é mitológica e remonta 
à Grécia antiga onde era festejada na 
entrada da primavera, em honra à Rhea, 
mãe dos Deuses, com festividades ao 
costume de adorar a Mãe. Na Idade 
Média também havia muitas referências 
a respeito da figura materna.

Mas, foi nos Estados Unidos, no inicio 
do século XX, que as mães passaram  
a ter um dia oficial para serem 
homenageadas graças à iniciativa da 
americana Anna Maria Jarvis que, com 

a morte da mãe, em Maio de 1905, 
movida pela dor e sofrimento, decidiu 
organizar com a ajuda de  amigas, um 
dia especial para homenagear todas 
as mães e para ensinar  às crianças  a 
importância da figura materna. 

Assim, iniciou uma campanha para 
que um feriado fosse reconhecido. 
Conseguiu seu intento e pela primeira 
vez, no segundo domingo do mês 
de Maio de l914, o Dia das Mães foi 
oficializado e se tornou internacional. 
No Brasil a data foi oficializada somente 
em 1932, sendo comemorada também 
no segundo domingo do mês de Maio.

Ao tomar conhecimento desses 
fatos, observamos que desde épocas 
remotas destaca-se a Maternidade 
como a grande manifestação da 
Vida, qual anseio do próprio Criador 
a concretizar-se. É a plenitude 
do coração feminino que norteia 
o progresso. Entre as diversas 
manifestações do Criador, destaca-
se a Maternidade como a plenitude 
do coração feminino.

Misto de júbilo e sofrimento, missão 
e prova, maternidade em qualquer 
parte traduz intercâmbio de Amor 

incomensurável, em que desponta 
sublime e sempre novo, o ensejo de 
burilamento das almas na ascensão 
dos destinos. Concepção, 
gravidez, parto e devoção afetiva 
representam estações difíceis e 
belas de um ministério sempre 
divino, reclamando paciência e 
carinho, renúncia e entendimento.

Ser mãe é assumir a responsabilidade 
de construir com Deus na construção 
da humanidade ditosa do futuro, 
auxiliando outra alma em sua 
caminhada evolutiva. Ser mãe é 
viver em júbilo por compartilhar 
com Deus o dom da vida, é viver 
de emoção em emoção sofrendo 
resignadamente, mas, seguindo 
sempre e corajosamente.

Ser mãe é descobrir que o coração é 
um espaço infinito, e que quanto mais 
se ama, mais amor cabe ali dentro.
Fonte: Brasil Escola/Datas comemorativas/Dia das Mães.                                                                                                        
Reformador/Editorial/Maternidade/Maio, 1998

o dia das mães

emoções. Embora muitos possam 
pensar que “desenho é coisa  
de criança”, esse é um filme que pode 
ajudar pais e filhos na compreensão 
da importância de cada uma das 
emoções ali apresentadas: Alegria, 
Medo, Tristeza, Raiva e Nojinho. Cada 
uma tem a sua função e o trabalho 
é fazer com que todas as emoções 
possam conviver em equilíbrio.
Como dizia o Poeta: “É melhor 
ser alegre que ser triste. Alegria  
é a melhor coisa que existe... Mas 
para fazer um samba com beleza, 
é preciso um bocado de tristeza...”
Compreender e saber como lidar 
com as emoções nos ajudará  
a atingir a maturidade emocional 
tão desejada!
Finalizo com a reflexão: Quem 
sou eu? Quais são meus objetivos  
e o que tenho feito para conquistar 
o equilíbrio das minhas emoções? 



ProgrAMAção

MENsAgENs DE AMIgos

Mensagens recebidas durante os 
trabalhos do grupo de Atendimento 
Espiritual

Confiemos
A fé não é algo que pode ser dado, 
passado ou adquirido. 
É um sentimento que vem de 
dentro e deve brotar em cada um, 
individualmente.
Uns possuem a fé cega e pouco 
sabem, porque acreditam no que 
acreditam. Outros estudam, acreditam 
e confiam baseados em provas 
científicas ou fatos verídicos relatados.
O caminho pelo qual a fé nos 
envolve pouco importa. Mais vale as 
atitudes, os sentimentos elevados, os 
pensamentos no Bem.
Mais uma vez, fica a lição: não julguem 
e não serão julgados.

(mensagem recebida em 28/03/2016)
*
Encham seus corações de amor, 
carinho e ternura.
Preencham-se  com esses 

sentimentos, e façam com que eles 
permeiem seu ser.
A tarefa não é fácil. 
A dedicação e atenção são 
constantes, mas a recompensa... Ah! 
A recompensa, irmãos, compensa 
qualquer dificuldade. 
Compensa o orgulho engolido,a 
mágoa abafada,a tristeza reprimida. 
Pois de que valem tais sentimentos 
expostos se não lhes trazem alívio, e 
aos outros, apenas magoam.
O único sentimento de real valor, que 
faz a todos os outros transbordarem, 
irmãos, é o AMOR. 
Carreguem-no consigo sempre. Não 
desistam. Há toda uma equipe para 
apoiá-los. 
Sempre contem conosco.
(mensagem recebida em 29/02/2016)

PALEsTrAs E PAssEs
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
08 Mai A Pureza Doutrinária
15 Mai Mulher e Mãe

22 Mai Assistência Social:  
Efetividade de Amor ao Próximo

29 Mai A Conquista da Consciência 
05 Jun A Fluidoterapia 
12 Jun O Evangelho no Lar 
19 Jun As Bem Aventuranças: Código do Amor 
26 Jun Caridade e Compaixão 

QUARtAS-FEIRAS - 12 h
03 Mai Lei de Trabalho
10 Mai Pedro Camargo "Vinicius"
17 Mai Mulher e Mãe
24 Mai O Bom Samaritano nos Dias Atuais
31 Mai O Passe
07 Jun O Evangelho Segundo o Espiritismo
14 Jun Benefícios do Evangelho no Lar 
21 Jun As Bem Aventuranças: Código do Amor 

28 Jun Caridade - Amor em Ação

QUINtAS-FEIRAS - 20 h
04 Mai Lei de Trabalho
11 Mai Mulher e Mãe
18 Mai Asas da Evolução: Sabedoria e Amor
25 Mai O Bom Samaritano nos Dias Atuais
01 Jun O Passe
08 Jun A necessidade do Autoconhecimento
15 Jun Feriado - Corpus Christi
22 Jun As Bem Aventuranças: Código do Amor 
29 Jun Caridade: Efetividade da Solidariedade

SábADo - 10 h
06 Mai A Pureza Doutrinária
13 Mai O IEE
20 Mai Mulher e Mãe
27 Mai O Bom Samaritano nos Dias Atuais
03 Jun O Passe
10 Jun O Evangelho Segundo o Espiritismo
17 Jun Benefícios do Evangelho no Lar 
24 Jun As Bem Aventuranças: Código do Amor 
01 Jul Caridade - Amor em Ação

Cursos
ÁREA DOUTRINÁRIA

4a.feira
15 e 20:00 Básico de Espiritismo
15 e 20:00 Educação Mediúnica I  e II

5a.feira 20:00 Básico de Espiritismo
20:00 Educação Mediúnica I

Sáb. 10:00 Educ. Espírita para Infância
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ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
18:45 Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)
18:00 Inglês conversação

3a.feira 19:30 Espanhol (Básico I e II)
4a.feira 20:00 Informática básica
5a.feira 19:45 Informática - Internet

3a, 4ª, 5ª 14:30 Alfabetização para adultos - 
Oficina de leitura e escrita

Sáb. 10:00 Informática básica

ÁREA FILANTRópICA

3a. e 
5a.feira 14:30

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê

4a.feira 15:00 Curso para Gestantes

Marco Milani 

o Materialismo e espíritas “não praticantes”

MATÉrIA EsPECIAL

A expressão “não praticante” é usada 
de maneira informal para designar 
aqueles que afirmam professar 
determinada crença, mas não praticam 
ou não se comportam conforme os 
preceitos esperados dessa mesma 
linha religiosa ou filosófica.
No Brasil, um país cuja tradição católica 
influenciou a própria cultura e ainda hoje 
compõe o grupo religioso majoritário, 
não é raro encontrarmos católicos que 
se dizem não praticantes, por diferentes 
motivos. Há muitas críticas sobre a 
validade dessa expressão, uma vez que 
se autodeclarar ou apontar alguém como 
“não praticante” sinaliza uma contradição 
lógica. Nesse sentido, alguém só pode 
ser profitente ou seguidor de algo se 
efetivamente agir de maneira coerente 
com o que afirma acreditar.
O adjetivo “simpatizante” é mais 
adequado e pode substituir o uso do 
“não praticante”. Fulano é simpatizante 
porque admira ou tem afinidade com 
os preceitos e dogmas de determinada 
linha de pensamento, mas não está 
vinculado a ponto de representar ou 
exemplificar tal linha. Aproxima-se, mas 
não se envolve completamente.

Com relação ao Espiritismo, é mais 
comum encontrarmos simpatizantes 
do que pessoas que se considerem 
não praticantes, entretanto, ocorre algo 
relativamente frequente. Indivíduos que 
afirmam ser espíritas mas agem de 
maneira incoerente com os princípios e 
valores da Doutrina dos Espíritos.
Em outras palavras, há incoerentes que 
se dizem espíritas, assim como acontece 
em qualquer outra denominação.
Há diferentes maneiras do suposto 
adepto agir paradoxalmente. Uma delas 
é defender abordagens materialistas na 
interpretação das relações humanas, 
da história e dos fenômenos sociais, 
desprezando as premissas espíritas.

O materialismo nega, a priori, a 
existência de algo mais além da 
matéria. Ora, há nítida contradição 
quando alguém se afirma espírita e 
abraça teorias materialistas que negam 
a própria realidade do Espírito.
Ao rejeitar o processo evolutivo do ser 
espiritual, a miopia materialista sustenta 
que a bagagem genética e o contexto 
socioeconômico são os principais 
determinantes das características 
psicológicas e comportamentais dos 
indivíduos, ignorando completamente 
as conquistas e reflexos realizados 
pelo ser em encarnações anteriores e 
que se manifestam ostensivamente na 
encarnação presente. Certamente o 
meio influencia o comportamento dos 
seres, mas é o nível moral e intelectual 
do indivíduo que pautará as suas 
ações. Em cada reencarnação, teremos 
valiosas oportunidades para a realização 
do próprio progresso por mérito.
Na conclusão de O Livro dos Espíritos, 
parte II, encontramos a afirmação 
de que o Espiritismo é o mais terrível 
antagonista do materialismo. Que 
possamos refletir sobre essa afirmação 
e agirmos coerentemente.
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Pintura mediúnica
Pintura Mediúnica ou Pictografia é 
o resultado da criação artística de 
um espírito pintor, cuja criação é 
transmitida pelos mecanismos da 
mediunidade segundo A. Calsone, 
em Pintura Mediúnica, 2012.

No Livro dos Médiuns (Kardec A, 
1861) define-se por Médiuns Pintores 
ou Desenhistas, os médiuns que 
pintam ou desenham sob a influência 
dos espíritos.

No Séc. XIX, quando surgiram os 
primeiros relatos de Pintura Mediúnica 
o objetivo era de comprovar a 
existência do espírito após a morte 
do corpo físico, hoje já não existe 
mais essa necessidade.

Apresentações públicas onde os 
trabalhos são vendidos ou leiloados 
com a renda revertida para a casa 
onde acontecem, ou ainda ter as 
obras trocadas por alimentos são 
modalidades que encontramos nos 
dias atuais.

O fato é que a Pintura Mediúnica 
tem hoje um papel de auxiliar de 
tratamento. Não de cura, mas de 
auxiliar de tratamento. Com o objetivo 
de proporcionar o reequilíbrio físico e 
espiritual daquela pessoa para quem 
a pintura foi destinada.

O trabalho mediúnico com a Pintura 
é um trabalho que atende aos dois 
planos. O plano encarnado e o 
plano espiritual.Ao mesmo tempo 
em que é realizada uma pintura, 

um desenho mediúnico para um 
encarnado está também ali se 
concretizando uma oportunidade de 
refazimento e de reequilíbrio para os 
pintores no plano espiritual.

Os pintores desencarnados que vêem 
aos grupos mediúnicos na Terra, até 
que possam vir trabalhar com os 
médiuns passam por fases e etapas 
de burilamento da sua humildade e 
do seu próprio reequilíbrio emocional.

Através do desenho, através das 
cores colocadas nos desenhos 
e dos medicamentos colocados 
no papel e no material de pintura, 
medicamentos esses colocados pela 
equipe espiritual, é que o destinatário 
desse desenho receberá o que 
precisa. E assim como o passe, a 

receptividade do assistido se faz de 
primordial importância. Para aquele 
que acredita e se coloca de forma 
receptiva, certamente receberá o 
que precisa e o contrário também é 
verdadeiro.

Normalmente os desenhos estão 
relacionados com a temática de 
flores. Muito embora possam ser 
feitas figuras infantis e até mesmo 
figuras abstratas. Mas, as flores 
predominam. Isso porque não há 
quem não se sensibilize ao ver flores, 
ao ver a natureza, ou melhor, como 
disse um amigo: “as flores trazem 
um sentimento de alegria, de paz, de 
amor e de beleza. Quem não fica feliz 
quando olha a beleza?”

Embora na grande maioria das vezes 
o destinatário encontre no desenho 
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que recebeu cores, formas ou algo 
que pode muito lhe agradar, esses 
desenhos não devem ser tratados 
como obras de arte pelo simples 
motivo de que não são.

O desenho quando é feito pelo artista 
desencarnado não deixa de ter 
componentes do médium que está 
a trabalhar junto, portanto não se 
trata de obra de arte de determinado 
artista e sim de uma composição 
de habilidades artista/médium e por 
esse motivo também os desenhos 
não são assinados.

Então, esse desenho não precisa 
e não deve, por exemplo, ser 
enquadrado e colocado em lugar de 
destaque. Deve ser colocado em um 
lugar íntimo do destinatário, como o 
seu quarto, onde possa ser olhado 
e colaborar para a elevação dos 
pensamentos do assistido.

O IEE oferece esse tipo de tratamento 
aos seus frequentadores, chamado 
“Terapia Através da Arte”. O trabalho 
acontece às segundas feiras à tarde 
e para participar é necessário passar 
primeiro pelo atendimento fraterno, 
para então ser encaminhado. O 
trabalho funciona em dias distintos 
para adultos e crianças. E é possível a 
vinda de um portador caso o assistido 
não tenha como estar presente. 

Pictografia hoje é sinônimo de Leveza 
e Auxílio. Um trabalho para ajudar 
pessoas através da Arte, do Amor, da 
Alegria e da Delicadeza.

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


