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A figura paterna na família
Muitas são as instruções recebidas dos espíritos mostrando a seriedade
do compromisso assumido pelos pais em conduzir um espírito reencarnante
nesta escola da vida que é o planeta Terra. Página 4

LEIA TAMBÉM

Conhecendo
Meimei

Um dos pontos mais intrigantes na
história de Meimei é que após 50
dias de seu falecimento, Arnaldo
Rocha e seu irmão Orlando
estavam em Belo Horizonte quando
encontraram “ao acaso” Chico
Xavier. Página 3.

Infância e Juventude

A reunião regular e constante
para leitura e discussão dos
ensinamentos de Jesus, une os
elementos da família, amplia o
conhecimento e eleva os padrões
vibratórios, fortalecendo para os
desafios diários. Página 3.

Evangelho

Piedade é a primeira a ser utilizada
para definir como deve ser a
relação de “Honrar Pai e Mãe”.
Jesus estabelece que somente
poderá amar ao próximo, aquele
que amar o seu Pai e sua Mãe.
Página 5.

Assunto em Família

Crônica Espírita

Esses companheiros que Jesus
permite que acompanhem nossa
jornada na Terra, buscando
aprendizado e experiências, muitas
vezes nos proporcionam grandes
ensinamentos. Página 6.

Matéria Especial

Quantas vezes já pedimos,
batemos à porta, buscamos e
oramos por algo em nossas vidas
e não somos atendidos em nossos
desejos? Se Jesus afirmou em
seus ensinamentos que se assim
fizéssemos seríamos atendidos,
o que acontece? Página 7.

Matéria Doutrinária

Os centros espíritas têm
um papel fundamental na
valorização da vida, pela
orientação doutrinária sobre
o “porquê” e o “para que” das
aflições, dentro dos aspectos
consoladores e redentores do
Espiritismo. Página 8.

Segundo nosso amado Chico
Xavier: já vivemos muitas vezes,
estamos com as pessoas certas
para ajustarmos os nossos corações
e resolvermos os nossos problemas.
Na reencarnação ninguém erra de
endereço. Página 6.

EDITORIAL

sugestão de leitura

O que eu posso fazer
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PAI NOSSO
de Francisco Candido Xavier

por você agora?

Há dois mil anos Jesus resumiu toda a lei Mosaica em dois grandes
ensinamentos: “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como
a ti mesmo”. Ele veio exemplificar estes mandamentos basicamente
distribuindo amor a todos aqueles que verdadeiramente se aproximavam
dele, seja física ou espiritualmente.
Mais tarde Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo veio ampliar
a interpretação destes ensinamentos com a máxima “fora da caridade não
há salvação”.
Como então praticar estes ensinamentos que há 3.500 anos já estão
em nossas mãos? Quem são nossos próximos? Quais são as nossas
verdadeiras missões?
Se realmente quisermos encontrar a felicidade e a paz tão desejadas
comecemos a olhar para as coisas simples que estão ao nosso redor. A
todo instante nos são colocadas pequenas oportunidades de fazer o bem.
Este bem nada mais é que uma doação de amor, e como toda ação gera
uma reação, esta energia é enviada de volta para nós, criando assim um
círculo virtuoso em nossa existência.
Se olharmos ao nosso redor, vamos ver a nossa família e os nossos amigos.
Todos estes, cita Emmanuel no Livro da Esperança “são convidados de
Cristo em nossa casa pelos quais encontramos ensejo de demonstrar
carinho e consideração para com Ele, o Divino Mestre, em pequeninos
gestos de amor”. São nestes relacionamentos que estão as grandes
missões a que viemos realizar.
Então quando hoje reencontrarmos os nossos familiares comecemos
a praticar perguntando: O que eu posso fazer por você agora?

Mauricio Romão
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APOIO

Dentre os vários livros de Meimei, psicografados por nosso
querido Francisco Cândido Xavier, não se pode deixar de
indicar o livro “Pai Nosso”. “Pai Nosso” é um clássico da
literatura infantil, mas também uma leitura muito edificante
e agradável para adultos. Esta obra reúne poemas,
lendas e contos destinados à evangelização infantil com
ilustrações belíssimas tendo muito a acrescentar em
ensinamentos.É apresentado o verdadeiro significado do perdão, das provas
individuais, do apoio ao próximo, o que aproxima ainda mais o homem de
Deus. A cada frase da prece do Pai Nosso um ensinamento a partir das
iluminadas palavras do Espírito Meimei. Trata-se de um livro singelo e muito
delicado, mas que contém importantes e inesquecíveis lições de Jesus.
Na última frase da oração: Livra-nos do mal... Meimei conta “A História do
Livro”, que diz assim:. “Foi então que o Senhor, compadecendo-se dos
homens, enviou-lhes um tesouro de inapreciável importância, com o qual
se dirigissem para o verdadeiro progresso.Esse tesouro é o livro. Com ele,
apareceu a escola; com a escola, a educação foi consolidada na Terra e,
com a educação, o povo começou a livrar-se do mal, conscientemente.É
pelo livro que recebemos o ensinamento e a orientação, o reajuste mental
e a renovação interior. Dificilmente poderíamos conquistar a felicidade sem
a boa leitura. O próprio Jesus, a fim de permanecer conosco, legou-nos
o Evangelho de Amor, que é, sem dúvida, o Livro Divino em cujas lições
podemos encontrar a libertação de todo o mal..."

NOTÍCIAS DO IEE
CERTIFICADO DE UTILIDADE PÚBLICA
O IEE foi declarado como entidade de Utilidade Pública na esfera municipal pelo
Decreto nº 58.141, de 14 de março de 2018. O decreto foi conferido pela Prefeitura
da Cidade de São Paulo, reconhecendo o IEE como colaborador do município pelo
desenvolvimento de projetos sociais de interesse público com o oferecimento de
atividades educacionais e filantrópicas gratuitas à comunidade local.
CAMPANHA DO AGASALHO
A equipe da Evangelização Infantil do IEE realizou no mês de junho uma oficina
para fazer a triagem das doações arrecadadas na campanha de inverno com a
participação efetiva dos pais e alunos. Após triagem dos itens por idade, as doações
foram encaminhadas para as crianças e jovens do Lar Criança Feliz e para o Projeto
Gestantes de nossa casa.
FÓRUM DE EVANGELIZAÇÃO
Em junho, nos dias 16 e 17, o IEE sediou o 1º Fórum Estadual de Evangelização
de São Paulo. O evento, que foi organizado pelo Departamento de Infância da
USE, reuniu dirigentes e monitores para debater e refletir sobre o Plano Federativo
Nacional da FEB na área da Evangelização objetivando construir diretrizes aplicáveis
para todo o Estado.
RECESSO DOS CURSOS
Os cursos das áreas Doutrinária, Educacional e Filantrópica estarão em recesso
durante o mês de julho e retornarão com sua programação normal a partir da
primeira semana de agosto.

CONHECENDO MEIMEI
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Veridiana Rizzini

Meimei
Irma de Castro Rocha, conhecida como
Meimei em suas obras espíritas, foi um
espírito que se manifestava mediante
cartas dirigidas a Chico Xavier.

trabalho. Em seus tempos escolares
Meimei estudara com brilhantismo
destacando-se como aluna inteligente
e dedicada.

Deixou grandes lições de benevolência
com o próximo e sua história foi contada
em diversas obras mediúnicas. São
algumas delas: “Mãe”, “Pai Nosso”,
“Amizade”, “Palavras do Coração”,
“Cartilha do Bem”, “Evangelho em Casa”
e “Deus Aguarda”.

Durante alguns anos teve que
abandonar a escola por estar muito
doente, sofria de nefrite, uma doença
que atinge os rins. Meimei foi um
exemplo de resignação perante a dor,
já que tão moça sofria tanto. Casouse com Arnaldo Rocha, mas por um
breve período. Após dois anos de
enlace Meimei teve complicações
apresentando um quadro de nefrite
crônica e faleceu aos 24 anos em 01 de
Outubro de 1946, em Belo Horizonte.
Um dos pontos mais intrigantes na
história de Meimei é que após 50 dias
de seu falecimento, Arnaldo Rocha e
seu irmão Orlando estavam em Belo
Horizonte quando encontraram Chico
Xavier. Arnaldo Rocha não era espírita, e
o que aconteceu o surpreendeu muito!
-- “Chico olhou-me e disse: ‘ora gente,

Meimei nasceu na cidade de Mateus
Leme, Minas Gerais, em 22 de outubro
de 1922. Seu nome espiritual, Meimei,
foi adotado de forma carinhosa por seu
marido, Arnaldo Rocha, com quem
se casou aos 22 anos. Este nome
surgiu da leitura que o casal fez do livro
“Momentos em Pequim”, do filósofo
chinês Lyn Yutang. Quando leram a obra,
encontraram o significado da palavra
Meimei – “amor puro”. A partir deste
momento seu marido Arnaldo passou a

chamá-la Meimei como forma de afeto
entre os dois. Ninguém mais conhecia
esse apelido carinhoso.
Meimei e seu marido conheceram-se
em Belo Horizonte, lugar para onde ela
se mudou com as irmãs a procura de

é o nosso Arnaldo, está triste, cheio
de saudades da querida Meimei… ’”.
Incrível Chico Xavier chamar sua esposa
por Meimei, já que ninguém sabia do
apelido carinhoso. Logo após abraçálo, o médium acrescentou: “Deixe-me
ver, meu filho, o retrato de nossa Meimei
que você guarda na carteira”. Ao olhar a
foto, Chico Xavier disse: “Nossa querida
princesa Meimei quer muito lhe falar!”.
Rocha ficou aturdido e curioso sobre o
que sua mulher poderia lhe dizer sobre o
mundo espiritual. Naquela mesma noite
o médium redigiu a primeira mensagem
de Irma ao marido.
Graças à amizade fraterna entre Arnaldo
Rocha e Francisco Cândido Xavier,
promovida por um encontro já planejado
pelo plano espiritual, foi iniciada outra
história de amor agora entre Meimei e
Arnaldo, em bases do Evangelho e com
roteiro revelador do Amor Eterno, sendo
Francisco Cândido Xavier o médium das
obras da incrível Meimei.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Lisa Barbosa Alves Lima

A importância do evangelho no lar com as crianças
“Quando o ensinamento do Mestre
vibra entre quatro paredes de um
templo doméstico, os pequeninos
sacrifícios tecem a felicidade comum”.

os adultos presentes conheçam
previamente os textos que serão lidos
naquela ocasião, facilitando assim,
os comentários após a leitura e também
o maior aproveitamento.

A frase de Emmanuel destaca
a importância da prática do Evangelho
no Lar e foi extraída do livro Luz no Lar,
psicografado por Chico Xavier.

Os adultos devem constantemente
incentivar a participação das crianças
e explicar a elas o que acontece
naquele momento de estudo e reunião
em família.

O estudo do Evangelho, realizado na
intimidade do lar, pode trazer diversos
benefícios aos membros da família que
dele participam.
A reunião regular e constante para
leitura e discussão dos ensinamentos
de Jesus, une os elementos da família,
amplia o conhecimento e eleva os
padrões
vibratórios,
fortalecendo
para os desafios diários. Além disso,
o ambiente espiritual do local é
higienizado. A família terá também
a presença dos amigos espirituais,
trazendo esclarecimentos e boas
vibrações ao ambiente.
Trata-se de reunião aberta a todos que
habitam a casa– e queiram participar.

Assim, não há razão para excluirmos as
crianças de tal rotina.
Desde muito pequenas, elas podem e
devem estar presentes no momento em
que a família se reúne para o estudo do
Evangelho. Porém, sua participação vai
variar conforme a idade e maturidade.
Mesmo pequeninas, já podem ser
incentivadas a participar apenas
ouvindo. Depois, quando maiores,
poderão se manifestar através da

prece, fazendo os comentários após
a leitura e até mesmo nas vibrações.
Se já souberem ler, poderão ajudar na
leitura dos textos.
Essa leitura e os comentários devem
ser
realizados
com
linguagem
adequada, para que, dessa forma,
seja possível o entendimento de todos
e desperte o interesse das crianças.
Tudo deverá durar, no máximo, trinta
minutos. Importante também que

Dentro de nossas casas temos
a
oportunidade
de
construir
um ambiente de paz que depois poderá
se estender para o mundo. Quando nos
harmonizamos dentro do lar, fica mais
fácil nos harmonizarmos fora dele.
O Evangelho no Lar promove a união
da família, nos habilita a entendermos
uns aos outros e também a humanidade,
atrai a assistência dos bons espíritos
e evangeliza não só os encarnados,
como também os desencarnados que
convivem conosco. Assim, convidamos
Jesus a morar não somente em nossa
casa, mas também em nossos corações.
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Maria Inez Batista Araujo

A figura paterna na família
segurança e convicção. Cumpre
ao pai o papel de protegê-lo em
sua fragilidade dos primeiros anos
e de despertar sua consciência para
o amor ao bem e à verdade.
Cumpre ao pai oferecer disciplina e
amor em equilíbrio. O foco na figura
paterna mostra quão essencial esta
é na construção dos valores morais,
como
respeito,
honestidade,
dignidade, humildade e amor, que
nortearão o caminho dos filhos.
O pai atua como um dos pilares
na construção da família, sendo
referência de vida para os filhos.

Novos tempos têm chegado... e
com eles, novas configurações de
família têm surgido, provocando
mudanças
em
conceitos
preestabelecidos,
levando
a
reflexões sobre discriminação e
buscando trabalhar a igualdade
de direitos. As transformações
históricas e sociais envolvendo
as configurações familiares –
principalmente com relação ao
papel do pai –vêm ocorrendo
desde o século passado e ainda
não chegaram ao seu final.
Desde sempre nos acostumamos
a acreditar que o padrão família é
o composto pelo pai, a mãe e os
filhos. Agora este conceito está
sendo ampliado e novas formações
familiares estão surgindo e se
agregam ao conceito padrão,
sejam elas homoafetivas femininas
ou masculinas, sejam de pais e
mães solteiros que desejam uma
“produção independente”, ou sejam
de pais adotivos. Grande trabalho
ainda envolve estas configurações
que já estão sendo protegidas por
leis e pareceres no que tange à
aceitação e respeito.
Alguns estudos mostram que essa
diversidade não traz patologia
ou distúrbios de comportamento
diferentes dos que já acontecem
nos modelos tradicionais de família,
ou seja, resultantes da negligência
de muitos pais e mães para com
sua missão. Isto ajuda a diminuir
o preconceito e a abrir espaço
para
discussão,
informação
pública e a constatação de que
essas novas formações não são
fonte de sofrimento psíquico
para integrantes dessa família. Já
o preconceito e a exclusão são.
Isso não quer dizer que a família
como a compreendemos esteja
em extinção, mas sim em processo
de transformação e, sem dúvidas,
as mudanças fazem parte do
processo evolutivo.
O modelo de família tradicional
estava
organizado
segundo

uma hierarquia, em que a figura
paterna se baseava mais no
poder econômico e disciplinador.
Nas novas configurações de
família, o novo pai começa a
assumir papéis muito diferentes
dos pais de gerações anteriores,
assumindo uma posição de
igualdade, onde procura estar
presente e participar afetivamente
da vida dos filhos, ajudando assim
a promover o desenvolvimento
social e emocional da criança,
que adquire maior segurança,
autoestima,
independência
e
estabilidade emocional.
Porém em meio a tantas transformações, o compromisso com os
espíritos reencarnantes como filhos, continua o mesmo ou ainda
maior quanto mais entendimento
se tem da doutrina espírita. Segundo André Luiz em Nos Domínios
da Mediunidade, livro psicografado
por Chico Xavier, “a paternidade e
a maternidade, dignamente vividas
no mundo, constituem sacerdócio
dos mais altos para o Espírito reencarnado na Terra, pois, através
delas, a regeneração e o progresso
se efetuam com segurança e clareza”. A doutrina esclarece ainda que
família é muito mais do que simples
laços de parentesco consanguíneo,
e sim laços estabelecidos nas afeições sinceras que se perpetuam
entre os espíritos afins.

Joanna de Ângelis também
esclarece que “Os filhos não são
realizações fortuitas, decorrentes
de circunstâncias secundárias da
vida. Procedem de compromissos
aceitos antes da reencarnação
pelos futuros progenitores, de
modo a edificarem a família de
que necessitam para a própria
evolução”. Portanto o acaso não
existe, o que existe é o cumprimento
de uma lei pura de amor e justiça.
No Livro dos Espíritos, pergunta
208, é dito que “... o Espírito dos
pais tem a missão de desenvolver
o dos filhos pela educação: isso é
para ele uma tarefa. Se nela falhar
será culpado”. Assim como na
pergunta 582, também é dito que
“A paternidade é uma missão.
E ao mesmo tempo um dever
muito grande, que implica, mais
do que o homem pensa, sua
responsabilidade para o futuro.
Deus põe a criança sob a tutela
dos pais para que estes a dirijam
no caminho do bem”. Muitas
são as instruções recebidas dos
espíritos mostrando a seriedade
do compromisso assumido pelos
pais em conduzir um espírito
reencarnante nesta escola da vida
que é o planeta Terra.
Cumpre então ao pai oferecer
ao filho o melhor esforço de
exemplificação, educando-o com

Hoje em dia, o pai divide com
a mulher as tarefas domésticas
e os cuidados com as crianças, vai
a reuniões escolares, leva ao
médico, à natação ou fica em casa
quando os filhos estão doentes.
A presença do pai na vida de um
filho é tão fundamental quanto
a presença da mãe. A criança
necessita do par adulto para
construir dentro de si imagem
equilibrada e positiva das trocas
afetivas e da convivência. Porém
um dos maiores problemas na
educação atual é a ausência do pai
ou de uma figura que o substitua.
Esta pode ser representada por
um tio, um avô ou outro adulto que
participe da vida da criança e que
tenha um vínculo afetivo estável
e satisfatório com ela, exercendo
este papel tão essencial.
A presença paterna na família
é diferente e complementar
à materna, dando aos filhos um
modelo de crescimento saudável
e harmonioso com todas as
condições para que o filho seja
lançado na vida adulta de forma
mais estruturada e feliz.
Santo Agostinho, no Evangelho
Segundo o Espiritismo, deixa um
alerta a todos que merece reflexão:
“Lembrai-vos de que a cada pai
e a cada mãe, Deus perguntará:
Que fizestes da criança confiada
à vossa guarda?” (Cap. XIV item 9).
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Adilson Gambera

Capítulo XIV - Honrai a vosso pai e a vossa mãe
“Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a
fim de viverdes longo tempo na terra
que o Senhor vosso Deus vos dará”
(Decálogo, Êxodo, XX:12).
Quando a graça de Deus nos permite
reencarnar, somente o faremos se
existir um Pai e uma Mãe a nos receber
em uma família. Esta bondade de Deus
existe para todos e deve ser obedecida
dentro da Lei da Natureza, ou seja,
para iniciarmos uma nova existência,
somente o faremos se contarmos com
a boa vontade de um Pai e uma Mãe,
a nos receberem em reencarnação
dispostos a servir por determinado
tempo a nós, até que consigamos
nos ajustar como seres humanos e
independentemente vivermos.
Observa-se que, sem solicitarmos
nada, eles providenciam alimentos,
abrigos, vestimentas e todo o
necessário possível para a nossa
vida material. Sem que peçamos,
eles nos acolhem com afeto, carinho
e principalmente insistem, repito,
insistem para que aprendamos coisas
importantes para a nossa caminhada.

É assim que iniciamos a cada
reencarnação, contando sempre com
a bondade de alguém a nos servir, sem
cobrar pelo alimento, abrigo, educação
e tantos outros serviços prestados, e
ainda sem saber se aquele que está
sendo recebido com tal deferência terá,
pelo menos, a compaixão de quando
se compreender como indivíduo,
respeitá-los como indivíduos também.
Tais prestadores destes serviços são
denominados Pais, que se desdobram
por seus filhos.
Como espíritos reencarnantes, em
necessidade de ajustamento, teremos
na família o principal palco de ações,
seja no ajustamento pessoal com algum
ente querido ou com o auxílio dela para
outras batalhas. São os Pais que dão o
primeiro passo para iniciarmos a nossa
reparação, nos aceitando.
Por isso que a palavra “Piedade” é a
primeira a ser utilizada para definir
como deve ser a relação de “Honrar Pai
e Mãe”. Jesus estabelece que somente
poderá amar ao próximo, aquele que
amar o seu Pai e sua Mãe, e deve

também este honrar os mesmos, pois
o termo honrai encerra um dever a
mais para com eles: o da piedade filial.
Como o próprio Evangelho afirma,
“Quis Deus mostrar por essa forma
que ao amor se devem juntar o
respeito, as atenções, a submissão
e a condescendência, o que envolve
a obrigação de cumprir-se para com
eles, de modo ainda mais rigoroso,
tudo o que a caridade ordena
relativamente ao próximo em geral.
Esse dever se estende naturalmente
às pessoas que fazem as vezes de pai
e de mãe, as quais tanto maior mérito
têm, quanto menos obrigatório é para
elas o devotamento”.
Ser social, o homem em algumas
etapas da vida necessita de cuidados
de terceiros. Servindo de auxilio no
aprendizado dos que necessitam, faz
cumprir aquilo que julga ter apreendido
e terá, na velhice dos Pais, a
oportunidade de demonstrar se somos
seres melhores e dignos de solicitar
auxílio a Deus, pois se não servirmos
a quem nos serviu com desinteresse

amor e caridade, qual argumento
utilizaremos à Deus para continuar
a nos atender, se não acolhemos seu
filho mais velho, hoje na condição de
Pai ou Mãe, que somente tem a nós
como únicos servidores? Deus “pune”
sempre com rigor toda violação
desse mandamento.
Cumpre observar que, no ajuste
reencarnatório, devemos ter ciência
que fomos nós que escolhemos a nossa
família e cabe a nós a responsabilidade e
obrigação de abreviarmos o sofrimento
daqueles que nos serviram com tanto
amor, com caridade e compaixão,
pois a ingratidão fruto mais direto do
egoísmo, revolta os corações honestos
tornando-se mais odioso ainda
no caso de filhos para com os pais.
Honremos nossos Pais, a fim de que
sejamos honrados por nossos filhos
e, como descreve Santo Agostinho,
“Acolhei-os, portanto, como irmãos;
auxiliai-os e, depois, no mundo dos
Espíritos, a família se felicitará por
haver salvo alguns náufragos que,
a seu turno, poderão salvar outros”
(Paris, 1862).

Evangelho para Crianças
Equipe de Educação Espírita e Juventude do IEE

Vamos procurar as palavras?

( ) MAE
( ) PAI
( ) EVANGELHO
( ) HONRAR
( ) RESPEITO
( ) FAMÍLIA
( ) GRATIDÃO
( ) CUIDAR
( ) AMOR
( ) CARINHO

Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus
dias na terra que o SENHOR teu Deus te dá (Exodo 20.12)
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Mirella Sato

Um olhar para a família
Vamos trabalhar com amor! Segundo
o sábio Paulo de Tarso, o amor cobre
uma multidão de pecados. Sem
amor, não se tem caridade, tolerância
e respeito, e sem isto ficará difícil tocar
o coração daquele filho rebelde que
nos testa a todo instante.

Família: algo tão importante a todos
nós, mas ao mesmo tempo tão
desafiante!
Segundo nosso amado Chico Xavier:
já vivemos muitas vezes, estamos com
as pessoas certas para ajustarmos
os nossos corações e resolvermos os
nossos problemas. Na reencarnação
ninguém erra de endereço.
Então, se não erramos de endereço,
teremos que ter um olhar atento para
aquele parente difícil. Isso aumenta
a
responsabilidade
perante
as
dificuldades de convivência, porque
se eu sei que sou um Espírito imortal,
que trago comigo várias experiências
e vivências, que estou em constante
evolução e que ainda estou longe da
perfeição, o meu próximo também
é! Ele também está evoluindo e
aprendendo, assim como eu!
Se somos filhos, devemos adoçar
o olhar para que compreendamos
que nossos pais fazem ou fizeram
o seu melhor, mesmo que ainda
pareça pouco. Se tivermos empatia,

Sem empatia, jamais reconheceremos
que a profissão escolhida pelo filho,
tão diferente daquela que almejamos,
é a melhor opção para ele. Sem
respeito, não conseguiremos entender
a opções e orientações dos nossos
filhos nos vários aspectos da vida dele.

saberemos nos colocar na posição
deles e só assim entender e perceber
se teríamos condição de fazer diferente.
Se somos pais, o olhar adocicado
deve ter uma dose extra de atenção
para percebermos com lucidez, as
tendências que nossos filhos vão
apresentando ao longo do crescimento.
Nossa responsabilidade é guiar e
orientar, e além de tudo, compreender

que aquele filho, mesmo sendo carne
da nossa carne, é um Espírito único,
uma individualidade.
Sem um olhar atento, carinhoso e
disciplinador, a tarefa ficará mais difícil,
visto que os filhos atualmente parecem
que já nascem sabendo, e sabendo
muito! Mas vamos lá, vamos pensar que
se Deus nos deu esta tarefa, é porque
temos total condição de cumpri-la.

O amor, como fórmula, nos auxiliará
a compreender e a aceitar tudo aquilo
que é tão diferente para nós.
Porque somos seres únicos, em
evolução e que precisamos viver em
sociedade, em pequenos núcleos,
onde Deus nos colocou, para
que possamos aprender, evoluir,
compartilhar e acima de tudo amar.
Bendita
nossa
laboratório de vida.

família!

Nosso

crônica espírita
Sônia Maria Simões Munte Emeric

Os animais em nossa vida
Desde a pré-história, a relação entre
os homens e animais é relatada nas
pinturas encontradas nas cavernas.
Mas uma nova concepção de
relacionamento foi despertada com
o surgimento da necessidade de
se preservar o meio ambiente com
respeito a todas as formas de vida,
onde se incluem os animais.
Os homens preocupados com os
problemas da vida, não davam certa
atenção aos grandes e pequenos
seres da criação como os cavalos,
cães, gatos, etc. como se eles não
tivessem também uma alma, não
possuíssem sentimentos. Mas essa
relação foi sofrendo modificações e
o que se vê hoje em dia é amizade
e companheirismo. Com o tempo,
os animais foram cada vez mais
incorporados à sociedade humana,
inclusive para práticas recreativas,
esportivas ou apenas para a mais

simples e pura amizade. O animal que
antes servia apenas de suporte, evoluiu
também para animal de estimação. Sua
relação com o ser humano tornou-se
tão complexa que, ao entrar para uma
família, é capaz de provocar alterações
no comportamento de todos os seus
membros, passando a compartilhar
hábitos humanos e, muitas vezes,
adquirindo status de pessoa. No
caso de seu desaparecimento, sua
falta é sentida com muita intensidade
demonstrando a importância que tem
na vida das pessoas.
Não importa a raça ou a espécie,
os animais são conhecidos por
demonstrarem muita gratidão e amor
aos seus donos. Cachorros latem
e fazem festa quando os tutores
chegam em casa depois de um longo
dia, gatos brincam e fazem gracejos
que arrancam sorrisos de qualquer
mau humor, mini porcos, passarinhos

e até ursos completam a vida das
pessoas que cuidam deles como se
fossem filhos. Todos os animais são
capazes de demonstrar muito amor
e lealdade.Esses companheiros que
Jesus permite que acompanhem
nossa jornada na Terra, buscando
aprendizado e experiências, muitas
vezes nos proporcionam grandes
ensinamentos. Dedicação, fidelidade,
amizade e companheirismo criam
laços que se perpetuam, visto que
o princípio inteligente que existe
no animal sobrevive e se mantém
individualizado após a sua morte.

desafios, curar as inferioridades
da alma. A cada interação que
temos com os animais, aprendemos
mutuamente, um ajudando ao outro.

O objetivo dos animais em nossa vida
não é apenas nos divertir, ficarmos
felizes, termos companhia, carinho e
gratidão, mas juntos, evoluir nosso
ser. Evoluir significa nos tornarmos
uma pessoa melhor, mais altruísta,
bondosa, amorosa, expandir a
nossa consciência, enfrentar nossos

Ser responsável é tratá-los dignamente
e agir em sua defesa, ao longo dessa
história que ainda está sendo escrita,
pois se os animais dependem dos
homens hoje, é devido à necessidade
maior ainda que os humanos têm de
viver com e para esses seres capazes
de amar, sofrer e sonhar.

Os animais são presentes de Deus
em nossa vida. Seja grato se você
tem um animalzinho, cuide bem dele
dando carinho, atenção, alimentação e
principalmente amor. O relacionamento
entre homem e animal está em evolução,
resultando em mudanças diretas na
vida de ambos. No entanto, uma
convivência harmônica é fundamental
para o benefício da vida como um todo.

MATÉRIA ESPECIAL

programação

Francisco Panachão

Pensamento, Vontade e Ação

“... E, com toda a certeza eu vos
asseguro, que se qualquer pessoa
ordenar a este monte: ‘Levanta-te e
lança-te no mar, e não houver dúvida
em seu coração, mas crer que se
realizará o que pede, assim lhe será
feito’. Portanto, vos afirmo: Tudo
quanto em oração pedirdes, tenhais
fé que já o recebestes, e assim vos
sucederá...” Jesus, Marcos 11: 22-24
Quantas vezes já ouvimos essas
frases proferidas por Jesus? Quantas
vezes já as proferimos em palestras,
em estudos e na própria vida...? Com
toda a certeza inúmeras vezes...! Mas
o que já fizemos de fato, perante esses
ensinamentos e instruções do próprio
Mestre Jesus? Como as utilizamos em
nossas vidas? De fato, já as aplicamos
verdadeiramente?
Muitos dirão que já pediram, bateram,
buscaram e oraram, mas não
conseguiram alcançar ou mesmo
receber nada...Por quê? Por que as
coisas não aconteceram como Jesus
disse que aconteceria? Ele afirmou
categoricamente que conseguiríamos

alcançar os nossos objetivos, se assim
o fizéssemos...! Mas não logramos
êxito... Por quê?
Com toda a certeza, faltou o “desejar
profundo”... Faltou o “querer” de uma
maneira realmente superior, sem dúvida
do resultado esperado. Faltou a “fé”,
que Jesus fala quando afirma: “... e não
houver dúvida em seu coração, mas
crer que se realizará o que pede...” e
mais ainda: “... vos afirmo: Tudo quanto
em oração pedirdes, tenhais fé que já
o recebestes, e assim vos sucederá...”
Eis aí a chave subliminar que poucos
realmente entendem: trata-se de uma
condição singular, onde podemos
projetar uma poderosa emissão de
ondas
eletromagnéticas,
geradas
em nossas mentes, numa frequência
especialmente compatível com aquela
realidade que já existe no futuro, e que
nesse evento futuro, vibra no mesmo

16 Jul

Missão do homem inteligente na terra

Mas esse “desejar profundo” só é possível
a partir de uma vontade inquebrantável
de acreditar em algo, como se realmente
já tivesse se manifestado na nossa
realidade física, mesmo que ainda exista
apenas em uma dimensão fora da nossa
acanhada percepção sensorial... Em
outras palavras, é a nossa mente que
vai gerar uma frequência de tal forma a
“sintonizar” o caminho que queremos
(e que já existe no Universo), até esse
determinado futuro entre as inúmeras
possibilidades matemáticas de acontecer
algo a partir de um ponto de origem. Feito
isso, nós atrairemos e materializaremos
de fato, o que já se encontra realizado
no futuro, entre as infinitas possibilidades
que nos assistem... Mas notem algo
importantíssimo na fala de Jesus:

23 Jul

Literatura Espírita

30 Jul

Uniões Afetivas

06 Ago

Dor: Momento de mudança

13 Ago

O óbulo da viúva

20 Ago

Deus e Jesus

27 Ago

As Crises no mundo

04 Jul

Ocupações e missões dos espíritos

11 Jul

Herculano Pires, vida e obra

18 Jul

O trabalho de iluminação inteiror

25 Jul

Entendendo a Fluidoterapia

01 Ago

Ser e Ter

08 Ago

Qualidades do Espírito e seu Aperfeiçoamento

15 Ago

O Espiritismo e a Ciência

22 Ago

Quem são os Espíritos

29 Ago

A Nova Era

05 Jul

Espíritos Protetores

12 Jul

Os Verdadeiros laços de família

19 Jul

Lei de Liberdade

26 Jul

Bezerra de Menezes

“... e não houver dúvida em seu coração,
mas crer que se realizará o que pede,
assim lhe será feito. Portanto, vos
afirmo: tudo quanto em oração pedirdes,
tenhais fé que já o recebestes, e assim
vos sucederá...”

02 Ago

A vida futura

09 Ago

Caridade e Compaixão

16 Ago

Evangelização Infantil

23 Ago

A avareza

30 Ago

A vida continua

07 Jul

Parábola da Ovelha Perdida

Caso contrário, seremos apenas mais
uma “vontade de alcançar algo” e jamais
uma “poderosa fonte de transformação”
de nossos futuros.

14 Jul

Espiritismo e Espiritualismo

21 Jul

A realeza de Jesus

28 Jul

Lei de Justiça, Amor e Caridade

04 Ago

Adoção de Filhos

11 Ago

Ação e Reação das Palavras

18 Ago

O Adolescente na Família

25 Ago

O Centro espírita

Mensagem recebida durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual

De pequeno e frágil a um exemplo
vivo de bondade, caridade, humildade
e amor. Abençoados todos que
usufruíram de Sua presença física
e a Seus conselhos e palavras de
sabedoria tiveram acesso; aqueles
que tiveram a coragem e a vontade de
trilhar Seus passos independente do
tempo ou da distância que separaram
as existências.

Todos têm hoje grande exemplo a ser
seguido. Livros ricos em ensinamentos,
diretrizes e conforto. São inúmeras as
opções de acesso, de obtenção de
conhecimento; formas de buscar a
iluminação interior. Não desperdicem
toda uma existência, estagnados
na ignorância ou petrificados pela
covardia. Um passo de cada vez. Uma
atitude a cada momento. Uma boa
ação por dia. Um auxílio, uma palavra
amiga, um olhar acolhedor. Comece
pequeno e frágil e fortaleça em si o
espírito que busca por incessante
crescimento moral e espiritual.
--------------------------Tenha em mente a perspectiva da
vida eterna e de constante evolução.
Os problemas atuais são grandes
hoje, mas com fé, resiliência e passos
firmes nos ensinamentos do Cristo, os
superarás sempre com louvor. E o que

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

09 Jul

MENSAGENS DE AMIGOS

Pequeno e frágil veio ao mundo. Tão
necessitado dos cuidados desvelados
da Mãe, como qualquer ser encarnado,
tendo que aprender a se alimentar,
engatinhar e andar, e, conforme
cresceu, independente do contexto e
condições presentes, tornou-se rico
em moral e espírito, compartilhando
o pouco que tinha, doando o pouco
que possuía, disseminando Seu
conhecimento, advindo de outras vidas
e da pouca leitura à qual tinha acesso.

PALESTRAS E PASSES
DATA

A responsabilidade do espírita
no contexto atual
Feriado

padrão da realização do nosso desejo
(física quântica).

“- E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-sevos-á; buscai, e achareis; batei, e abrirse-vos-á;... quem pede recebe; quem
busca acha; e a quem bate abrir-selhe-á...”Jesus, Lucas 11:9-10

7

hoje é grande, amanhã será pequeno
e estarás pronto para novos desafios
e novas superações. As desavenças,
desentendimentos
e
dificuldades
compõem o processo de depuração
do espírito e prepara-te para patamares
e tarefas mais elevadas, mas não
menos desafiadoras.
Em constante evolução que todos
se encontram, mudam os cenários,
mudam as paisagens e as relações
conforme o nível de entendimento,
aceitação e resignação, mas não
deixam de existir os obstáculos
a serem superados. Conforme criança
que amadurece, sua perspectiva muda
e, com ela, sua visão de vida, peso
e proporção. Com a mente convicta
e alerta da certeza da vida eterna rumo
à evolução, atravessarás cada vez mais
habilmente ante as provações. Passos
firmes. Segue com Fé.

02 Jul

Quartas-Feiras - 12 h

Quintas-Feiras - 20 h

Sábado - 10 h

ATENDIMENTO FRATERNO
DIA

HORA

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

12:00

OBJETIVO / TEMA

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

ÁREA DOUTRINÁRIA

4a.feira
5a.feira

Sáb.

15 e 20:00 Básico de Espiritismo I e II
15 e 20:00 Educação Mediúnica II

18:50

20:00
20:00

Obras de Joanna de Ângelis
Evangelho Segundo
o Espiritismo
Básico de Espiritismo
Educação Mediúnica II

10:00

Educ. Espírita para Infância

18:50

ÁREA EDUCACIONAL

17:00

Inglês Básico

2a.feira

18:45

Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)

3a.feira

18:45
19:30

3a, 4ª, 5ª

14:30

5a.feira
Sáb.

19:45
10:00

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

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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Marcelo Saad

Diz-se que São Francisco de Assis,
no final de sua vida, sofreu de “uma
gravíssima tentação do espírito”.
Isto pode corresponder ao que hoje
diagnosticamos como depressão. A
importância desta doença de ampla
prevalência não se resume ao prejuízo
que ela traz à qualidade de vida, mas
também porque ela pode ser um
fator de risco para suicídio. Segundo
a Organização Mundial de Saúde, o
suicídio é a segunda causa de morte
no mundo na população entre 15 e 29
anos de idade. No Brasil, registramse mais de 12 mil mortes por ano,
e observa-se uma tendência ao
aumento progressivo destas taxas,
especialmente entre jovens.
O problema é bem conhecido pelo
Conselho
Federal
de
Medicina
que, em 2014, juntamente com
a Associação Brasileira de Psiquiatria,
editou a cartilha “Suicídio: Informando
para Prevenir”. Este material está
disponível gratuitamente na internet,
encontrável
por
mecanismos
de busca. No texto estão registrados
alguns fatores de risco para o suicídio,
como depressão, transtorno bipolar,
alcoolismo, drogadição, esquizofrenia,
entre outros. A tentativa prévia
de suicídio é fator de risco para
uma nova tentativa. Indivíduos que
apresentem desesperança, desamparo
e impulsividade devem ser devidamente
observados.
É importante saber que, entre os
fatores protetores contra o suicídio,
a religiosidade é um item bastante
relevante. Em várias pesquisas
científicas, verificou-se que quanto
maior o comprometimento religioso
da pessoa, menor a chance de haver
ideação suicida. Algumas hipóteses

Valorização da Vida

foram lançadas para explicar esta
relação benéfica. Os indivíduos com
uma religiosidade bem trabalhada
teriam mecanismos para um melhor
enfrentamento contra as adversidades.
A integração com uma comunidade
de fé e a coesão social de uma
congregação religiosa seriam também
elementos
relevantes.
Por
fim,
a oposição ao comportamento suicida,
presente em todas as religiões, poderia
agir como um fator desencorajador.
O Espiritismo explorou o tema do
suicídio desde a sua origem. Em
O Livro dos Espíritos, no texto entre as
questões 944 e 957, podemos resumir
os pontos fundamentais. O homem não
tem o direito de dispor voluntariamente
da sua própria vida. Isto inclui
o suicídio que tem por fim escapar
à vergonha de uma má ação. Mesmo
diante de um fim inevitável e horrível,
apressar a própria morte seria uma
falta de resignação e de submissão

à vontade do Criador. Também está
completamente iludido aquele que
tira a própria vida com a esperança
de encontrar mais cedo seus amados
falecidos. As consequências do suicídio
sobre o estado do Espírito são muito
diversas; em cada caso, o sofrimento
corresponde sempre à causa que
o produziu. Porém, o sacrifício da
própria vida para salvar a de outros
ou para ser útil aos semelhantes é um
sublime ato de caridade. E a pessoa
que induz outra ao suicídio comete um
crime equivalente ao assassinato.
Não percamos de vista as variações de
suicídio que são pertinentes à doutrina
espírita. Uma delas é o suicídio
inconsciente, pela desvalorização
da própria saúde na insistência com
hábitos nocivos. Isto foi o caso da
personalidade na última encarnação
do espírito André Luiz, segundo relato
dele mesmo na psicografia de Chico
Xavier. Isto nos lembra de que temos

a responsabilidade de zelar pelo
corpo que nos foi emprestado para
evoluirmos. Outra manifestação de
suicídio é a eutanásia, a abreviação
voluntária da vida no caso de uma
doença incurável que traga enorme
sofrimento. Pelo resumo da visão
espírita descrita acima, a eutanásia
pode acarretar um sofrimento ao
espírito maior que aquele do qual
se deseja escapar. Por outro lado, a
ortotanásia não é contrária à lei natural,
pois não há abreviação voluntária da
vida quando tratamentos fúteis são
suspensos. A ortotanásia é a morte no
tempo certo, pela evolução natural da
doença, mas com alívio do sofrimento.
Os centros espíritas têm um papel
fundamental na valorização da vida,
pela orientação doutrinária sobre
o “porquê” e o “para que” das aflições,
dentro dos aspectos consoladores
e redentores do Espiritismo.
Na cidade de São Paulo, a depressão
é o principal motivo que leva as pessoas
a procurar os centros espíritas, mais
até que transtornos mediúnicos. Isto
foi mostrado em 2013 na dissertação
de mestrado da Dra. Alessandra
Lucchetti, na Universidade de São
Paulo. Portanto, os centros espíritas
devem se esmerar para reconhecer
e
encaminhar
devidamente
os
assistidos com depressão.
Concluindo, a visão espiritualista,
enfatizando a relevância da condição
humana, deve se sobrepor à visão
materialista, na qual o valor da
vida é subordinado a interesses
terrenos. Neste sentido, o Espiritismo
pode abraçar a missão de ampliar
a perspectiva do que seja uma vida
verdadeiramente significativa.

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

