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Paz de espírito

O significado da vida humana é muito mais amplo que aquele dirigido para a conquista
da felicidade. Bem-estar físico, dinheiro, beleza e poder conseguem dar ao ser um grau
de satisfação transitório que se esgota ao longo do tempo. Página 4

LEIA TAMBÉM

Conhecendo
Marlene Nobre

Marlene Nobre participou de um
marco importante para o Movimento
Espírita em São Paulo, a fundação
da Associação Médico Espírita. Teve
aí uma grande atuação e procurou
sempre construir um mundo melhor.
Página 3.

Infância e Juventude

O papel dos pais é de atuar como
guias morais do novo ser. Cabe a
eles passar por meio da educação,
nesse caso não só intelectual, mas
também moral, o caminho que
entendem ser o mais correto. E que
caminho é esse? Página 3.

Evangelho

Nas possibilidades da utilização
dos recursos materiais é sempre
oportuna a reflexão com base em
parâmetros cristãos, na proposta
do “amor ao próximo como a si
mesmo” e nos limites éticos e
morais. Não se pode servir ao
mesmo tempo a Deus e a Mamon.
Página 5.

Assunto em Família

Crônica Espírita

Que neste próximo Natal e com
o Alvorecer de 2019 tenhamos a
certeza de conseguir consolidar
a paz interior, maior conquista de
todos que decidiram dar novos
passos através da porta estreita de
renunciar, diariamente, ao egoísmo
em si mesmo e subir o monte das
bem-aventuranças no terreno do
coração. Página 6.

Matéria Especial

A meditação como dissemos
anteriormente
está
também
presente no Evangelho, e tem
um papel fundamental, pois é
o agente transformador do ser
na sua espiritualização, quando
Jesus nos pede para vigiar e orar.
Página 7.

Matéria Doutrinária

O modelo de exemplificação
de Jesus segue os princípios
da Lei do Amor, nos tornando
partícipes, solidários e fraternos.
Não andaremos dirigidos e sim
conduzidos pela mesma luz que
Jesus conquistou com trabalho,
compromissado, persistente e
seguindo a Vontade Soberana
de Deus. Página 8.

A cada dia vivenciamos novos
avanços na medicina e nas ciências
em geral, pela internet o mundo
inteiro cabe em nossas mãos
e mesmo com tanto não
conseguimos
ser
plenamente
felizes e fraternos com os que nos
compartilham a existência. Página 6.

EDITORIAL

sugestão de leitura

O sentido espiritual do Natal
Estamos chegando a mais um fim de ano. Nesta época tendemos a ficar
mais conectados com o Plano Maior, nossos corações se abrem e de alguma
forma o espírito de natal aparece na sua forma mais pura. Como por encanto
ou por influência divina, há uma trégua generalizada com o amor de Deus
atingindo a todos nós, seus filhos.
Este ano, no IEE, estamos coordenando a entrega de aproximadamente 1.000
sacolinhas de natal. É um esforço coletivo de voluntários e dos frequentadores
da casa para levar um pouco de alegria a crianças que receberão o amor
em forma de presente. Cada sacola contém brinquedos e roupas que virão
embaladas de carinho, afeto e emoção. Quem já acompanhou a chegada do
Papai Noel e a entrega das sacolinhas pôde sentir a vibração do momento,
recarregando suas energias para mais um ano que se inicia.
É incrível perceber o quanto recebemos a cada doação sincera que fazemos.
Não nos referimos apenas às doações materiais, mas sim as doações singelas
de atenção, acolhimento, paciência e compreensão daqueles que convivem
conosco ao longo do dia. O ciclo energético que se cria, iniciado com nossas
atitudes, é responsável por boa parte da nossa felicidade. A construção
desse ambiente de troca de amor, a principal energia que move o mundo,
é fundamental para que tenhamos uma vida mais feliz.
Num mundo tecnológico como o de hoje, é possível engajar muitas pessoas
de maneira rápida e eficiente. Temos visto a força da nova comunicação,
utilizando-se das redes sociais e de aplicativos para atingir certos objetivos.
Que bom seria se as pessoas pudessem refletir sobre as mensagens
que compartilham e pudessem substituir mensagens de ódio, vingança,
intolerância, julgamentos e preconceitos por mensagens de união, de ajuda
mútua, de alegrias e conquistas coletivas, levando esperança àqueles que
precisam de carinho.
Que todos possamos refletir aproveitando o espírito de natal e o amor que
paira sobre nós neste período. Que saibamos da importância da solidariedade
e das pequenas atitudes, pois são elas que geram as ondas energéticas que
cobrem a nossa vida. A felicidade plena só será atingida quando todos ao
nosso lado se sentirem felizes.
Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2019 repleto de boas realizações.
Mauricio Romão
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O Passe como Cura Magnética
de Marlene Nobre
Desde o Antigo Egito temos referências sobre a cura magnética
com a imposição das mãos. Assim como na Ilíada, Homero faz
referência a certos homens que tinham as mãos de médico,
o historiador Plínio também noticiou sobre homens que tinham
a virtude médica em certas partes do corpo.
E o Cristo? Cujas curas ainda sejam inatingíveis para nós, neste
nosso atual momento evolutivo, é o modelo que deve ser seguido
em todos os tempos.
Como é importante que saibamos mais sobre este processo. O conhecimento nos
esclarece e nos oferece uma condição de receber com mais consciência a energia
que nos é ofertada e direcionada com tanto Amor. Este livro nos convida a recebermos
mais esclarecimentos a respeito do Passe, um patrimônio de todos os seres. Sua
base de explicações segue algumas perguntas que são comuns a todos nós: O que
se doa? Como se doa? Quem doa? Quem recebe?
Saber mais sobre o magnetismo, sua ação e os tipos de fluidos que estão envolvidos
no momento do Passe, são informações esclarecedoras e importantes para a nossa
conscientização, concentração, postura e envolvimento diante do que nos está sendo
ofertado. Ao falarmos sobre Cura, seja ela física, mental, energética, emocional ou
espiritual, falamos sobre Auto Cura.
Preparemo-nos então, fazendo a nossa parte, através do conhecimento, da Fé
e do Amor, para sermos um canal recebedor e transformador para as mudanças
necessárias em nosso SER.

NOTÍCIAS DO IEE
CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO
A festa de confraternização do IEE vai acontecer no dia 1º de dezembro, sábado, às 10h
com uma programação especial. O Coral Interlúdio do Grupo Espírita Batuíra, regido
por Eliana Galassi, fará a abertura e a seguir teremos uma apresentação de Natal das
crianças da Evangelização. O evento também celebra a realização de mais um ano de
atividades, momento de congraçamento entre os frequentadores, funcionários, alunos
e voluntários da casa. Àqueles que puderem, participem dos preparativos trazendo um
prato doce ou salgado para festejarmos juntos as conquistas do ano de 2018.
FESTA DE ENTREGA DAS SACOLINHAS DE NATAL
Durante o mês de novembro concluiremos a campanha das sacolinhas de Natal,
recepcionando e organizando o retorno delas. E no dia 9 de dezembro, domingo, às
10h realizaremos a festa de entrega das sacolinhas no IEE aos filhos das alunas da
turma de Gestantes de 2018. Durante a festa haverá entretenimento para as crianças
com a presença do Papai Noel e um serviço de lanches organizado e servido por nossos
voluntários. As entregas das sacolinhas às crianças e jovens da Associação Lar Criança
Feliz acontecerão em suas unidades nos dias 8 e 15 de dezembro. Mais detalhes das
entregas disponíveis nos murais e canais eletrônicos de comunicação do IEE.
AGENDA DE FIM DE ANO - RECESSO
As áreas Doutrinária, Educacional e Filantrópica seguirão com seus cursos até 30 de
novembro, voltando com suas programações na primeira semana de março/2019.
As inscrições e rematrículas poderão ser feitas pelo site do IEE. As palestras públicas
e a fluidoterapia, assim como o atendimento fraterno, acontecerão até o dia 14 de
dezembro, retornando após o recesso, em 7 de janeiro de 2019.

CONHECENDO Marlene Nobre
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Sueli Inês Arruda Issa

Marlene Rossi Severino Nobre
prevenção do câncer em senhoras.

Marlene Rossi Severino Nobre nasceu
em 1937, em Severínia, SP, filha de
pais espíritas, muito ligados a Cairbar
Schutel, o baluarte do Espiritismo de
Matão, SP, que tanta contribuição deu e
continua dando à divulgação, ao estudo
e à vivência da Doutrina.
Em 1957 Marlene iniciou o curso de
Medicina na Faculdade Federal do
Triângulo Mineiro, em Uberaba (MG). Foi
em outubro de 1958, às vésperas da
mudança de Chico Xavier para a cidade
que teve a oportunidade de conhecer o
médium, quando ele pediu ao colega de
faculdade de Marlene, Waldo Vieira, que
a levasse até ele. A estudante já havia
lido suas obras e ficou admirada com
o convite que fez para que trabalhasse
com ele nas sessões públicas da
Comunhão Espírita Cristã.
Mudou-se para São Paulo em 1963, e
até 1967 foi estagiária no Departamento

O encontro com Freitas Nobre, com
quem viria a se casar em maio de
1964 aconteceu 2 anos antes, nos
trabalhos da Comunhão Espírita Cristã.
Freitas Nobre era vice-prefeito de São
Paulo, governando a cidade ao lado de
Prestes Maia. Tiveram 2 filhos: Marcos
e Marcelo. Mas teve uma filha pelo
coração, Marilia Oliveira Chaves.

de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital
das Clínicas de São Paulo, mas também
estagiou em Paris. Em 1968 começou
a trabalhar para o INAMPS, onde se
dedicou por 30 anos ao serviço de

Nos anos 60 trabalhou com os pais em
tarefas de assistência aos mais carentes
em Santo André, São Caetano do Sul,
Diadema e na fundação do Grupo
Espírita Cairbar Schutel, no Jabaquara,
conforme instrução de Chico Xavier. A
partir de 1977 participou principalmente,
da Creche Lar do Alvorecer.
Em 1968, participou de um marco
importante, a fundação da Associação
Médico Espirita de São Paulo, como

primeira secretária. E em 1990, assumiu
a presidência.
A partir de 1974 passou a colaborar
também com a Folha Espirita, fundada
por seu marido, Freitas Nobre, por
incentivo de Chico Xavier. Dedicou-se
também ao rádio e TV.
Com a desencarnação do marido em
1990, foi chamada pelo Dr. Bezerra
de Menezes, para a tarefa de aglutinar
colegas empenhando-se para a
fundação das AMES nos Estados,
formando a AME-Brasil (1995) e a AMEInternacional (1999).
Marlene deixou um exemplo de
trabalho abnegado e perseverante
como objetivo de construir um mundo
melhor. Ensinou que quando se coloca
o AMOR à frente das dificuldades, dos
desafios, nunca nos faltam força e
coragem para servir com Jesus.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Juliana Figueiredo Nepomuceno Despontin

Pais espíritas e a educação espírita
as descritas na observação de Kardec
na questão 941: Elevação acima das
necessidades artificiais das paixões;
Moderação dos desejos; Conduta
de calma e serenidade; Felicidade
com o bem que faz; Superação das
contrariedades sem dor.

“Muito se pedirá àquele que muito
recebeu... Aos espíritas, pois, muito
será pedido, porque muito hão
recebido; mas, também, aos que
houverem aproveitado, muito será
dado” ESE, Cap. XVIII 10-12
É na infância que o espírito está
mais propenso a receber os bons
ensinamentos e exemplos. É na
infância que a debilidade física do
corpo permite que o espírito seja mais
flexível. É também na infância que o
espírito tem a grande oportunidade de
ter seu caráter reformado e suas más
tendências corrigidas.
O papel dos pais é de atuar como
guias morais do novo ser. Cabe a eles
passar por meio da educação, nesse
caso não só intelectual, mas também
moral, o caminho que entendem ser o
mais correto. E que caminho é esse?
Não há um manual de instruções,
mas temos um vasto guia de como
conduzir esse caminho na doutrina

e no Livro dos Espíritos. Na questão 918,
temos as características do homem de
bem pela resposta dos espíritos: “O
Espírito prova a sua elevação moral
quando todos os atos de sua vida
corporal representam a prática da lei
de Deus e quando antecipadamente
compreende a vida espiritual”. Por meio
da educação moral é possível formular
as características que levam a essa
construção do homem de bem, como

Os pais espíritas devem, com
responsabilidade
e
adaptando
a
linguagem
para
o
melhor
entendimento, introduzir a doutrina
espírita na rotina da criança por meio
das práticas como o evangelho no lar,
a leitura de livros espíritas, as preces,
os diálogos sobre temas da doutrina
no dia a dia. Os pais espíritas também
devem procurar instruírem-se, para que
possam melhorar, possam entender
profundamente
os
ensinamentos
do Cristo e assim se tornarem mais
aptos para o auxílio da formação
e molde da personalidade espiritual
dos seres que Deus confiou a eles
nesta existência, pois uma das maiores
lições que os pais podem oferecer

é o exemplo. Com tantas influências
que as crianças recebem no mundo
moderno é importante que o equilíbrio
das ideias se fortaleça com os
exemplos do bem e dentro do lar
temos uma grande oportunidade de
influência positiva do ser que retorna à
vida corpórea. A escola, a casa espírita
e todos os outros locais frequentados
contribuem com a educação da criança
e com sua construção moral, mas se
todos os bons ensinamentos foram
contrastados por exemplos ruins dentro
do lar, ela terá a formação de seu bom
caráter comprometido.
Não deixemos essa valiosa oportunidade da infância de nossas crianças
passar em branco. Não deixemos
ou deleguemos esta responsabilidade
a outrem, aproveitemos essa missão
que a paternidade e maternidade
nos ofertam para auxiliarmos nossos
pequenos a evoluírem no caminho
do bem e iremos colher os bons frutos
que isso trará.

Jornal IEE
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Marco Antonio Pereira Santos

Paz de espírito
cultivar as virtudes como o amor, o
perdão, a união, a fé, a verdade, a
esperança e a luz. Virtudes estas
que garantirão a nossa paz interior,
independentemente da guerra
que lá fora o mundo vive de forma
desesperadora. Seremos então
pacíficos e humildes e herdaremos
a nova terra de regeneração que
nos está reservada.

"Glória a Deus nas Alturas e Paz na
Terra aos Homens de Boa Vontade”
Lucas 2, 8-20.
Uma conquista admirável e muito
rara é a paz de espírito. Este
objetivo de todos nós permanece
ainda distante na vida da sociedade
moderna.
Mil
compromissos
permeiam os nossos minutos
criando uma sensação constante
de que o tempo é muito curto para
tantos problemas a resolver.
Patologias psíquicas ou mentais
estão cada dia mais presentes no
cotidiano das famílias, independente
de religião, condições culturais, raça
e nível sócioeconômico mostrando
que todos buscam usufruir esta
sensação maravilhosa mesmo com
uso de medicamentos ou terapias
complementares, mas poucos a
encontram.
As angústias criadas pelo uso das
mais modernas tecnologias como
celulares e notebooks arremessam
o ser humano ao mundo virtual para
que ele consiga ter mais tempo
para si mesmo, para a busca
de melhor qualidade de vida, mas
pelo contrário, ele se prende a estes
objetos extremamente atrativos
e se isola dos outros e de si mesmo,
mostrando de maneira inequívoca
que a solução para a busca
da paz esperada quer individual
ou
coletivamente
deve
ser
procurada em outras dimensões
do ser humano.
O significado da vida humana é muito
mais amplo que aquele dirigido
para a conquista da felicidade.
Bem-estar físico, dinheiro, beleza e
poder conseguem dar ao
s e r
um grau de satisfação transitório
que se esgota ao longo do tempo,
deixando um vazio em nosso íntimo
que não raramente tiram a alegria
de viver e de sonhar.
Considerar o componente espiritual
em nossa vida como prioritário,

e a felicidade de nossos irmãos
mais carentes do pão da alma e
do espírito como base da nossa
realização pessoal é o caminho
recomendado para a conquista
da paz. Assim fez Francisco de
Assis. Ele que é considerado por
nós como a reencarnação de João
Evangelista, o discípulo amado,
quarto evangelista que recebeu a
difícil tarefa de cuidar de Maria na
ausência do Mestre, nasceu em
tempo de guerra entre os cristãos
que se organizavam em Cruzadas
para combater os muçulmanos pela
posse de Jerusalém, a terra santa.
Francisco entendeu que sua
colaboração para um mundo
melhor devia ser realizada de outra
forma. Abandonou a casa paterna,
a fortuna de seus familiares, ricos
comerciantes na cidade de Assis na
Itália, entregou sua roupa do corpo
a seu pai, Pedro Bernadonne, e
passou a reconstruir pequenas
capelas abandonadas como a
de São Damião, a Porciúncula,
por volta de 1206 com 24 anos
de idade. Junto a seus inúmeros
amigos passou a viver em regime de
extrema pobreza e dedicação aos
mais necessitados e principalmente
aos leprosos abandonados na
região de Rivotorto. Cantou ao
sol, aos pássaros, falou aos
peixes e às estrelas. Identificou-se

espiritualmente como nenhum outro
com os seres da natureza criados
por Deus. Percebeu que precisava
ir mais além e foi em busca da
autorização papal de Inocêncio III
em Roma para fundar a Ordem dos
Frades Menores.
A
ordem
mental
recebida
diretamente do Cristo “vai Francisco
e reconstrói a minha igreja“ era a
sua busca pela paz de espírito, pela
conquista da missão espiritual que
veio realizar entre os homens.
Passou pelas piores necessidades
físicas como fome, frio, desalento,
febres e doenças como malária,
tracoma,
tuberculose
que
desgastaram seu corpo, mas não
desviaram nosso querido Irmão sol
de vivenciar a mais linda mensagem
do Evangelho, depois da presença
de Mestre Jesus entre nós. Sua
carta magna da paz, também
conhecida como a oração de São
Francisco de Assis nos ensina
que devemos nos transformar em
qualquer situação em instrumentos
da paz de Jesus.
Adverte a todos que precisamos
romper o círculo vicioso dos nossos
erros milenares como o ódio, a
ofensa, a discórdia, a dúvida, o
desespero, a tristeza e as trevas,
para que possamos definitivamente

Jorge Mario Bergoglio, 266º papa
da Igreja Católica e atual Papa
Francisco desde março de 2013,
escolheu como seu patrono
Francisco de Assis, homenageando
seu nome como um portal de
um novo mundo para que todos
busquemos viver em paz.
Homens e mulheres de boa vontade
precisam colaborar para que esta
paz envolva todos os lares da
Terra e que definitivamente o Reino
de Deus esteja entre nós, sendo
cada qual um instrumento da paz
do Mestre, junto a seus familiares,
amigos e conhecidos.
Mesmo que o mal predomine nas
ações da mídia contemporânea,
onde o bem não é divulgado
e as boas ações passam
despercebidas do grande público,
continuemos
confiando
que
a vitória final será sempre da
esperança, da caridade e da paz.
Depositaremos assim no altar da
nossa consciência a oferenda da
paz de nossos esforços por um
mundo melhor, combatendo de
vez nossas atitudes egoísticas
que tanto mal tem causado a
todos e atrasado a evolução
espiritual da Terra.
Não estaremos sós, o grande
conquistador da Paz, nosso
Mestre Jesus estará conosco nos
inspirando nesta jornada inadiável.
Sua presença ao nosso lado nos
encherá de forças para a conquista
da paz tão desejada por todos.
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Antonio Cesar Perri de Carvalho (*)

Capítulo XVI: Servir a Deus e a Mamon
“Ninguém pode servir a dois senhores;
porque, ou odiará a um e amará
ao outro, ou se afeiçoará a um e
desprezará o outro. Não podeis servir,
ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon”
(Lucas cap. XVI, v. 13).

o bem coletivo. Em O Evangelho
Segundo o Espiritismo, está o
alerta espiritual de que “o egoísmo,
esta chaga da humanidade, deve
desaparecer da Terra, porque impede
o seu progresso moral”.1

A questão central registrada pelo
evangelista Lucas aponta para a opção
entre servir a Deus ou a Mamon. Este
último personifica a riqueza material
ou cobiça. Ou seja, ficar submisso a
prioridades de ordem material. Em
nossa ótica, a Parte 3a de O Livro
dos Espíritos, sinaliza claramente
com princípios cristãos sob a ótica do
Espiritismo, com uma proposta para
uma nova sociedade. Posteriormente
Allan Kardec dedica todo um capítulo
em O Evangelho Segundo Espiritismo
tendo o citado registro de Lucas como
tema central.1

O Espiritismo esclarece que a
opção entre altruísmo e egoísmo é
continuadamente colocada frente ao
livre-arbítrio dos indivíduos nas suas
relações familiares, interpessoais em
geral e no contexto da sociedade de
uma forma mais ampla.

No exame das obras de Kardec e de
autores espirituais, como Emmanuel,
pela psicografia de Chico Xavier, fica
claro o papel social e as repercussões
espirituais dos bens materiais bem
utilizados, quando se supera as ações
movidas pelo egoísmo e se destaca

A História é repleta de histórias de vida de
personagens que souberam aplicar seus
vastos recursos materiais em benefício
da sociedade. Nas possibilidades
da utilização dos recursos materiais
é sempre oportuna a reflexão com base
em parâmetros cristãos, na proposta
do “amor ao próximo como a si mesmo”
e nos limites éticos e morais. A propósito,
torna-se oportuna a recomendação
do apóstolo Paulo: “Todas as coisas
me são lícitas, mas nem todas as
coisas convêm; todas as coisas me são
lícitas, mas nem todas as coisas
edificam” (I Coríntios, 10.23).

Por outro lado, mesmo nas searas
religiosas,
muitas
vezes
pode
predominar a influência relacionada
com o significado de Mamon. Aí
acontecem os apegos a questões
e interesses materiais em práticas
religiosas e a valorização de bens que
extrapolam os limites do necessário
e passam a representar o encanto
por obras monumentais. A análise da
história do Cristianismo pode ilustrar
e oferecer muitos subsídios para
oportunas reflexões.

abordou na entrada do templo:

A essa altura é cabível a recordação da
posição clara e marcante do apóstolo
Paulo evidenciada em comentários
judiciosos de Herculano Pires: "Ele
libertava a religião da política e do
negócio. Para ele, a religião tinha que
ser vivida em si mesma e vivida com
toda a independência moral".2

A determinação do “levanta-te e anda”
pode ser simbolicamente estendida
para o conceito de educação espiritual:
um convite para levantarmo-nos
do “terra-a-terra”, das coisas de
Mamon, e buscarmos a compreensão
das Leis de Deus. Neste contexto, para
se andar de maneira consciente, há
necessidade de autonomia moral com
base em convicções espirituais.

A essência e a priorização de
objetivos bem planejados para obras
e para práticas em geral podem ser
fundamentadas em registro de Atos
dos Apóstolos (3, 6), em expressiva
observação de Pedro, dirigindo-se a
um pedinte, coxo de nascença, que o
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Capitulo XVI:
Servir a Deus e a Mamon
"Jesus disse: Ninguém pode
servir a dois senhores,
porque ou odiará a um
e amará a outro, ou se
apegará a um e desprezará
a outro. Vocês não podem
servir a Deus e a Mamon ao
mesmo tempo (Lucas 16:13)"

Ligue os pontos em
ordem numérica
e descubra o que
é mamon.

"Não tenho nem ouro nem prata, mas
o que tenho eu te dou: em nome de
Jesus Cristo Nazareno, levanta-te
e anda!" Trata-se da enorme diferença
no significado de dois verbos: “ser”
e “ter”. A noção do “ser” bem cultivado
pode ser tão abrangente que sobrepuja
a ideia do “ter”. Os valores e hábitos
do “ser” trabalhados no diapasão
espiritual ampliam as possibilidades
para a prática do bem ao próximo.

(*) – Foi presidente da USE-SP e da FEB
Referências:
1. Kardec, Allan. Trad. Ribeiro, Guillon. O
Evangelho Segundo o Espiritismo. Cap. 11 e
16. Brasília: FEB.
2. Carvalho, Antonio Cesar Perri. Cristianismo
nos séculos iniciais. Análise histórica e visão
espírita. 1ª ed. Matão: 2018
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Luiz Menezes

À mesa com Jesus
A necessidade do exercício do amor
no lar está presente neste trecho, um
diálogo entre Jesus e Simão Pedro,
em casa deste nas margens do lago
de Genesaré. É a primeira página do
livro Jesus no Lar ditado pelo Espírito
Neio Lúcio à mediunidade missionária
de Francisco Cândido Xavier:

Somos a humanidade do século
XXI, tecnológica e apaixonada por
smartphones, whatsapp e redes
sociais. A cada dia vivenciamos novos
avanços na medicina, no vestir, no
comer e pela internet o mundo inteiro
cabe nas pequenas telas na palma de
nossas mãos; atravessamos países
e distâncias que nossos avós jamais
ousariam pensar. Mas, mesmo com
tanto não conseguimos ser plenamente
felizes e fraternos com os que nos
compartilham a existência.
O stress, a depressão, o suicídio
e o desencanto pela vida ceifarão
alarmantes
milhões
de
vidas
precocemente. Tantas maravilhas e
tão pouco interesse por nós mesmos.
Qual elo está faltando nessa corrente
tão dourada e fria? Que canto de sereia
é esse que por tantas vezes nos faz
vítimas do que deveria nos dar gratidão
e felicidade?
Este texto nasceu da reflexão em
torno dos valores que nos cercam e
do que realmente importa nesta vida
tão passageira. Uma necessidade

de
periodicamente
situarmo-nos
nos diversos ambientes em que
transitamos. Somos amados ou
suportados, respeitados ou temidos,
faríamos falta aos que estão a nossa
volta ou agradeceriam a ausência?
A isto chamamos de reforma íntima
que naturalmente nos encaminhará
a passos renovados do viver,
internalizando na alma as leis de amor,
justiça e caridade deixadas por Jesus

nos iluminados dias em que esteve
entre nós e o que transmitiu por
venerandos mensageiros em todos os
tempos.
Deixemo-Lo entrar em nossas casas e
sentar-se à mesa conosco no estudo
do evangelho no lar e nas conversas
instrutivas que podemos ter como os
nossos todos os dias. “Onde houver
duas ou mais pessoas reunidas em
meu nome eu aí estarei”, disse Ele.

“— Assim, também, é o lar diante
do mundo. O berço doméstico é a
primeira escola e o primeiro templo da
alma. A casa do homem é a legítima
exportadora de caracteres para a vida
comum. Se o negociante seleciona
a mercadoria, se o marceneiro não
consegue fazer um barco sem afeiçoar
a madeira aos seus propósitos, como
esperar uma comunidade segura e
tranquila sem que o lar se aperfeiçoe?
A paz do mundo começa sob as
telhas a que nos acolhemos. Se não
aprendemos a viver em paz, entre
quatro paredes, como aguardar a
harmonia das nações? Se nós não
habituamos a amar o irmão mais
próximo, associado à nossa luta de
cada dia, como respeitar o Eterno Pai
que nos parece distante?”

crônica espírita
André Luiz Ramos

A Mensagem de Esperança
A Estrela anunciava em Belém a
esperança, o nascimento do Messias.
Três Reis Magos guiavam-se pela
estrela luz em direção ao Bebê Redentor
da humanidade, encontrando-o na
estrebaria junto à Maria de Nazareth e
José, o carpinteiro. Quanta esperança
nos dias de hoje para o nascimento
da Nova Era, onde analogamente nos
guiamos pela luz do sol Espírito da
Verdade através da Doutrina Espírita,
para chegarmos à “manjedoura
da humildade” pelos caminhos da
educação erguendo templos às
virtudes e encontrarmos as vibrações
do Mestre: “Que vos ameis uns aos
outros como eu vos amei”.
Amando, temos Vida. Sentindo a Vida,
trabalho espiritualiza o progresso.
Trabalhando por amor à causa do
próprio amor, se eleva e purifica-se!
Que neste próximo Natal e com o
Alvorecer de 2019 tenhamos a certeza

as vibrações do Natal de Jesus em
nós a cada momento. Pelas nossas
atitudes de amor em ação, o Mundo
Regenerador será o reflexo do amor
de Jesus em ação quando esteve
entre nós.

de conseguir consolidar a paz interior,
maior conquista de todos que decidiram
dar novos passos através da porta
estreita de renunciar, diariamente, ao
egoísmo em si mesmo e subir o monte
das bem-aventuranças no terreno do
coração. Que sejamos mensageiros
do amor em toda parte com alegria
semeando reconciliação, ações de
assistência à humanidade e educação
do espírito em todas as fases da vida.
Neste diapasão, a verdadeira fé se
manifestará por nossas obras com

Lembremos sempre de que somos
filhos de Deus, portanto herdeiros da
felicidade deste Reino de Amor, Justiça
e Misericórdia. Estamos próximos da
paz entre todas as nações; próximos
da união entre todas as religiões pelos
elos de amor; é chegado o tempo da
união entre ciência e espiritualidade
no psiquismo humano e nas práticas
profissionais que espiritualizará a
qualidade de vida; a ciência descortinará
a existência do espírito levando à
queda do materialismo e à vivência da
Unidade do Amor – amar a Deus sobre
todas as coisas, e ao próximo como a ti
mesmo – em todas as áreas humanas,
na educação das crianças e jovens,

nas práticas em saúde, na política, nas
artes, no esporte, no desenvolvimento
da tecnologia, nas motivações sócio
econômicas, nas religiões, na família
e na proclamação da liberdade
responsável do espírito levando
à cura das dependências química,
emocional e afetiva e da depressão
e seus desdobramentos. ”Conhecereis
a verdade e ela vos libertará”.
A orientação de Jesus aos seus
apóstolos é oportuna para todo cristão
na atualidade: “Eis que chega a hora,
e já se aproxima, em que vós sereis
dispersos cada um para sua parte, e
me deixareis só; mas não estou só,
porque o Pai está comigo. Tenho-vos
dito isto, para que em mim tenhais
paz; no mundo tereis aflições, mas
tende bom ânimo, eu venci o mundo”
João 16:32,33.
Paz, Amor, Trabalho e Alegria!

MATERIA ESPECIAL

programação

Luciano Toffoli

Meditação e espiritismo
Ao abordarmos a meditação dentro
de uma casa espírita, questionamos
como este tema é pertinente dentro
de seu corpo doutrinário.
É uma prática que remonta as
primeiras civilizações e presente há
milhares de anos nas culturas orientais
e também no cristianismo.
A popularização da meditação nos
dias atuais provavelmente tenha
acontecido com a viagem dos Beatles
à Índia, onde experimentaram a
meditação transcendental e também
com o início dos primeiros trabalhos
científicos na década de 60. A ciência
desde então vem demonstrando que
a prática sistemática da meditação
traz efeitos benéficos para a saúde e
o bem-estar das pessoas, tais como
a melhoria do sono, a melhoria da
qualidade de vida, a redução do
stress e a eficiência cerebral de quem
a pratica.
A meditação como dissemos
anteriormente
está
também
presente no Evangelho, e tem

um papel fundamental, pois é o
agente transformador do ser na sua
espiritualização, quando Jesus nos
pede para vigiar e orar. E como
observou Alírio Cerqueira Filho “é pela
meditação (vigilância) que vamos criar
o saudável hábito de nos observarmos,
de adquirirmos o discernimento para
saber o que é melhor e o que nos traz
equilíbrio e harmonia”.
Pela meditação nos autoconhecemos
e percebemos os sentimentos que nos
trazem desequilíbrio e que precisam
ser modificados, propiciando assim a
tão necessária reforma íntima, objetivo
central dos ensinamentos de Jesus.
Portanto, deve ser antes de tudo uma

PALESTRAS E PASSES
DATA

Entendendo a obsessão

12 Nov

Resistindo às mudanças

19 Nov

Valorização da vida

26 Nov

A Evolução do Espírito

03 Dez

A Santa Ceia

07 Nov

Perda de Pessoas Queridas

14 Nov

De Saulo a Paulo

21 Nov

A vinda de Jesus

São inúmeros os métodos para
conduzirem os indivíduos à educação
de sua mente e ao hábito de interiorizarse, porém para nós espíritas o que
torna fundamental todo esse processo
é a possibilidade de disciplinarmos
a nossa vontade e exercitarmos a
paciência para vencermos a cada
dia nossas tendências inferiores, que
nos aprisionam e nos retém em nossa
marcha evolutiva.

28 Nov

Jesus e a Tolerância

05 Dez

A Casa do Caminho

01 Nov

Morte: começo do fim?

08 Nov

Piedade Filial

15 Nov

Feriado

22 Nov

Os Evangelistas

29 Nov

A Misericórdia

06 Dez

O verdadeiro Natal

03 Nov

Emenda de Feriado

10 Nov

Parábolas : A Pedagogia de Jesus

Estes momentos de reconciliação
interior nos proporcionarão estarmos
também vigilantes não apenas em
momentos especiais, mas no decorrer
de nosso cotidiano ao observarmos
constantemente nossas atitudes com
a serenidade e o equilíbrio necessários,
compreendendo assim as vicissitudes
de nossa existência e nos colocando
em harmonia com o Universo.

17 Nov

Parábola do Joio e o Trigo

24 Nov

Jesus e a Familia

01 Dez

A Convocação dos Apóstolos

08 Dez

O verdadeiro Natal

10 Dez

Jesus Educador de Almas

12 Dez

Jesus Irmão e Mestre

13 Dez

Jesus na Família

MENSAGENS DE AMIGOS

É preciso permitir-se sentir e estar
aberto para receber. De que valem os
sentidos se não para dar e receber
aquilo que de melhor Deus deu ao
homem?

Buscamos e retornamos aos locais
que nos trazem conforto e acalento.
Por
onde
tem
andado
teus
pensamentos? Para onde tens dirigido
tuas vibrações?

De que valem os sentidos se não para
nos ajudar, ainda mais, em nossa
trajetória evolutiva?

As afinidades e companhias são
definidas por nossas sintonias.
Se desejares evoluir e aprender, deves
estudar e refletir.
Se desejares crescer e se desenvolver,
deves manter teus pensamentos firmes
no bem e a retidão nas atitudes.
Por onde permitas divagar tua mente,
é para onde irás ao te desprenderes do
corpo e onde buscarás tuas relações.
Orai e vigiai irmãos.
As benesses solicitadas não cairão sem
teu esforço. É preciso atrair e merecer
aquilo que pedes.

Reflita a cada passo de tua trajetória,
para que possas olhar e se orgulhar
do caminho percorrido. Fazer o bem e
atrair o bem. Trilhar no bem e tornarse o exemplo dos ensinamentos do
Cristo. É o que almeja todo cristão. É
para o que deves orar e vigiar.
*******
Olhos de ver, Ouvidos de escutar,
Mãos de abraçar, Coração para amar.

Olhos que veem a miséria, corpos
que sentem a dificuldade, ouvidos
que escutam as necessidades,
coração que pulsa com empatia,
braços que trabalham para o bemestar do próximo.
Todo o organismo foi desenhado para
servir aos propósitos mais elevados e
cabe a cada um utilizar todos estes
recursos em benefício do bem maior.
Afine sua sintonia.
Refina seus sentimentos.
Coloque-se a servir.
********

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

Mensagem recebida durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual
Buscamos e retornamos aos locais
de nossas afinidades.

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

05 Nov

atitude amorosa para conosco, a fim
de nos reconciliarmos internamente
e termos a lucidez necessária para
enfrentarmos a vida com todos
os seus desafios, encontrando as
melhores soluções.
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4a.feira

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

18:50

5a.feira

18:50
20:00

Obras de Joanna de Ângelis
Evangelho Segundo
o Espiritismo
Básico de Espiritismo

Sáb.

10:00

Educ. Espírita para Infância

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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Esterlita Moreira

A pergunta de número 625 de O Livro
dos Espíritos traz um rumo novo à
humanidade. Allan Kardec, depois
de se aprofundar na natureza imortal
do espírito e de sua perfectibilidade,
dirige-se com muita clareza aos
Espíritos superiores: “Qual o tipo
mais perfeito que Deus tem oferecido
ao homem, para lhe servir de guia e
modelo? E a resposta dos Espíritos
é sucinta: “Vede Jesus. ” E, logo a
seguir, Kardec faz uma importante
nota: “Para o homem, Jesus constitui
o tipo da perfeição moral a que a
Humanidade pode aspirar na Terra.
Deus no-lo oferece como o mais
perfeito modelo e a doutrina que
ensinou é a expressão mais pura da
lei do Senhor, porque, sendo ele o
mais puro de quantos têm aparecido
na Terra, o Espírito Divino o animava”.
E, de forma singela, vamos tentar
trazer aqui algumas reflexões sobre
o tema proposto. Para falarmos do
norte que nos conduz, primeiramente
recorreremos a alguns personagens
que tiveram a oportunidade de
conviver com Jesus em seu tempo,
quando
esteve
encarnado
na
Terra. Vamos relembrar o que lhes
aconteceu quando foram tocados
pela Sua força luminosa, revelando
sua condição de espírito imortal.
Comecemos pelo exemplo de Pedro.
Quando Jesus foi preso, ele perdeu
a coragem. Mas, ao lembrar a
confiança que Jesus lhe depositou,
envolvendo-o com amor compreensivo
e misericordioso, Pedro se reanimou
percebendo sua tarefa sublime. Foi,
então, capaz de edificar o apostolado
cristão, fundando inicialmente a Casa
do Caminho, acalmando ovelhas aflitas
que lhe batiam à porta, sedentas de
consolo e orientação.

A Exemplificação que nos conduz

na trajetória de muitos personagens
do Espiritismo, como Bezerra de
Menezes,
Eurípedes
Barsanulfo,
Yvone Pereira, Chico Xavier, e mais
recentemente Divaldo Franco, que
fazem brilhar as suas luzes por suas
contribuições e trabalho.

Agora, vejamos a experiência de Paulo
de Tarso. Quando ainda se chamava
Saulo, indo em direção à cidade
de Damasco para prender Ananias,
um dos cristãos que perseguia, no
caminho tem o encontro com Jesus.
Diante de tamanha luz, Paulo, um
obediente incomensurável às Leis de
Deus, soube no seu íntimo perceber a
grandeza daquele momento, dizendo
“Quem és Tu, Senhor? ” E ainda
lhe dirige outra pergunta cheia de
respeito, “Que queres que eu faça?
”. A partir deste momento, a vida de
Paulo de Tarso começa a trilhar o
caminho da verdadeira paz interior. Ele
que se consagrava por ser cumpridor
da Lei de Deus com todas as suas
forças, andava inquieto, acreditando
que, com rigidez e controle de
situações exteriores estaria mais
perto de Deus. E foi na Estrada de
Damasco, no encontro com Jesus,
que Paulo começou a experimentar
o desapego de sua posição, de suas

inquietações, para trilhar o caminho
de redenção espiritual, envolvido pelo
amor incondicional de Jesus. Paulo
pode enfim desenvolver e renovar
sua confiança e fé nas Leis Divinas,
com a consciência do que precisava
transformar em seu espírito.
Lembremos agora de Lívia, a esposa
de Publius Lentus, senador romano
na época de Jesus. Ela O conheceu
acompanhando
suas
atitudes
junto da multidão, amparando,
e iluminando as consciências.
Ela, tocada por Seus ensinamentos,
se manteve resignada quanto a
indiferença do marido às coisas
espirituais, e não teve dúvida alguma
de seguir seu coração, assumindo
ser uma cristã no momento que
adentrou ao coliseu de Roma
de cabeça erguida, deixando-se
ser entregue às feras, plena de
confiança e fé.
Que possamos nos inspirar também

E não é isso o que buscamos
todos, sermos pessoas melhores?
Encontrarmos nossos propósitos de
vida, ter paz e sermos mais felizes?
Como espíritas, com o entendimento
de que Jesus inspirou a tantos em
sua época, e que é também nosso
Mestre, nossa fonte de inspiração
de pureza de sentimentos e atitudes,
podemos respirar aliviados, não
mais nos inquietando com o porvir.
Entendemos também que colocar o
foco na nossa ampliação espiritual, no
esforço de nos iluminar, torna-se um
desafio constante no nosso caminhar.
O Mestre sopra nos nossos ouvidos
todos os dias que somos luzes! Que
essas luzes sejam cada vez mais
puras e vibrem em ondas luminosas
atraindo e inspirando aos que nos
rodeiam. O modelo de exemplificação
de Jesus segue os princípios da Lei
do Amor, nos tornando partícipes,
solidários e fraternos. Não andaremos
dirigidos e sim conduzidos pela
mesma luz que Jesus conquistou
com
trabalho,
compromissado,
persistente e seguindo a Vontade
Soberana de Deus.
São as experiências que transformam
nosso espírito. Não é sem razão, que
a Lei de progresso vibra com a Lei de
Destruição. É preciso que o homem
velho dê lugar ao homem novo,
alicerçados em novos paradigmas
que se aproximem mais e mais dos
exemplos de Jesus, nosso Mestre.

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

