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A esperança nos novos dias

Através das reencarnações o ser humano vai eliminando paulatinamente as suas
imperfeições morais, que se transformam em valores indispensáveis para a conquista
da felicidade plena que lhe está destinada. Página 4

LEIA TAMBÉM

Conhecendo
Jorge Rizzini

Escritor e jornalista, dotado de
profundo senso de análise e de
investigação, produziu notáveis
reportagens e artigos para os mais
importantes veículos da nossa
imprensa espírita. Tudo contado por
sua filha, Eliana. Página 3.

Infância e Juventude

O procedimento de evangelizar
não é fácil, embora possa parecêlo à primeira vista. Nosso primeiro
impulso é tentar dirigir o raciocínio
infantil com a nossa lógica, a fim
de que ele não tenha alternativa
senão aceitar como certo aquilo que
estamos afirmando. Página 3.

Evangelho

Com o Espiritismo temos a
chave para o entendimento das
máximas morais do Cristo que,
no decorrer dos séculos, foram
sendo adequadas aos interesses
humanos. Página 5.

Assunto em Família

Crônica Espírita

Quando
a
vontade
nasce
do ser profundo, em perfeita
consonância com as leis divinas,
conscientemente
estudadas
e refletidas, é que adquirimos
a capacidade de superação e
avançamos contra todos os
obstáculos. Página 6.

Matéria Especial

Aqui neste espaço, iremos contar
durante todo este ano, um pouco
da história do IEE ao longo de
seus 70 anos. Começamos neste
primeiro número com a querida
D. Geny que há mais de 45 anos
se dedica com muito amor ao
trabalho em favor do próximo.
Página 7.

Matéria Doutrinária

É através da benevolência para
com o próximo que podemos
alcançar também a reforma
íntima, a transformação interior
de nossas atitudes e nossos
atos, a fim de alcançarmos
uma melhoria moral de nosso
espírito. Página 8.

Todos nós somos espíritos em
processo de aprendizagem – de
certa forma, almas ainda doentes.
E a família é um grande hospital de
excelência, onde cada um de nós
recebe o tratamento que necessita,
na dose exata. Página 6.
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EUríPEDES BArSANULFo o APóSToLo DA CArIDADE
de Jorge Rizzini

Este ano o IEE está completando 70 anos de existência. Uma vida repleta
de esforço e dedicação daqueles que idealizaram a criação desta casa e se
empenharam para colocar em curso suas atividades.
Ao longo deste ano faremos seis Matérias Especiais, contando um pouco da
nossa história por alguns dos nossos mais antigos frequentadores, começando
nesta edição, com a D. Geny de Oliveira.
Durante todo este tempo trabalhando na divulgação do espiritismo, o IEE tem
incentivado a transformação dos seus frequentadores. Sem dúvida, a reforma
íntima proposta na doutrina espírita, é ponto fundamental e forte alavanca
para o crescimento espiritual.
O apóstolo Paulo, na carta ao Romanos (12:2) escreveu: “E não vos conformei
com este mundo, mas transformai-vos...”. Ele não disse para transformarmos
o mundo, apesar de nosso inconformismo, mas sim para nos transformarmos.
Esta frase permanece bem atual. Temos acompanhado muita revolta, indignação,
o uso das redes sociais disseminando ódio e vibrações com e para a derrota
dos nossos semelhantes. Será mesmo esse o caminho da transformação
do mundo? Será que através da violência (física, verbal e digital) vamos conseguir
mudar algo? Há 2.000 anos Paulo já respondia que não, dizia que o caminho da
evolução passava pela transformação individual do ser.
Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, cap. 31, nos diz “Não nos cabe,
a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui
e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a
conduta dele próprio que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas,
suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem, cada dia, com
o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar.”
Não fiquemos, portanto observando apenas as pequenas pedras em nosso
caminho, porque corremos o risco de vermos somente as pedras e deixarmos
de ver o sol, o céu e a natureza que nos acompanham pela estrada afora,
o tempo todo. Não permitamos que nosso olhar seja ácido. Nós não vamos
ser cobrados pela presidência do Brasil, acreditem. A nós será perguntado:
Em que você se transformou?
Focalizemos o bem, focalizemos o lado bom do outro. Compartilhemos as
virtudes porque o amor virá ao nosso encontro e será a nossa fortaleza.
Como cita Emmanuel, “... tenha convicção que a sementeira do exemplo é a
mais duradoura plantação no solo da alma.”
Mauricio Romão
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APOIO

Finalmente, podemos conhecer a vida maravilhosa de Eurípedes
Barsanulfo.
Escritor e jornalista consagrado, Jorge rizzini prestou nova
contribuição à causa do estudo e difusão do Espiritismo, com o
livro Eurípedes Barsanulfo O Apóstolo da Caridade.
Neste livro, o autor passeia pela mocidade de Eurípedes Barsanulfo
e também pela sua fase adulta para chegar à sua extraordinária mediunidade. Sua
conversão ao Espiritismo é um fato raro e emocionante. Dezenas de casos de cura
realizados por Eurípedes estão registrados neste livro.
Eurípedes Barsanulfo nasceu em Sacramento em 1880. Foi educador, político,
jornalista e médium brasileiro, um dos expoentes do Espiritismo no país. Notório
principalmente por sua atividade na educação brasileira e no tratamento espiritual,
Barsanulfo fundou o primeiro colégio espírita do país, o Colégio Allan Kardec, que
disponibilizou educação gratuita para milhares de pobres e órfãos.
o espírito guia do escritor Jorge rizzini, Manoel de Abreu, narra que estavam
escrevendo este livro altas horas da noite quando, no silêncio do aposento, fizeram-se
ouvir três batidas ao piano…
Para saber o que houve não deixe de passear por esta leitura de Jorge rizzini sobre a
vida incrível de Eurípedes Barsanulfo, o Apóstolo da Caridade.

NOTÍCIAS DO IEE
CoNFrATErNIZAÇÃo DE FIM DE ANo
A manhã do dia 1º de dezembro no IEE foi marcada por muitos momentos
especiais. Tivemos a participação do Coral Interlúdio e a presença graciosa de
nossas crianças da Evangelização, apresentando o tema “A Paz pela Paz” com a
distribuição de saquinhos de sementes aos pais. Na sequência, a Diretoria do IEE
fez uma homenagem as Sras. Adelina Batle e Fernande Hack, ambas exemplos de
dedicação e perseverança e muito queridas de todos. Elas receberam um presente
simbolizando a gratidão e o apreço pela inestimável contribuição que vêm realizando
no IEE. E, finalizando a manhã festiva, todos se reuniram para celebrar a realização de
mais um ano de atividades num clima natalino, permeado de alegria e esperanças.
FESTA DE ENTrEGA DAS SACoLINHAS DE NATAL No IEE
No dia 9 de dezembro aconteceu a festa de Natal para as alunas que concluíram
o Curso de Gestantes em 2018. As mamães e seus filhos foram surpreendidos
pelo entusiasmo do Papai Noel e seus ajudantes. A programação esteve cheia
de animações. Contamos com entretenimento, lanche e bolo para comemorar a
data do aniversário de Jesus. E na despedida da turma de 2018, o Papai Noel e
seus ajudantes fizeram a entrega das sacolinhas de natal recheadas de presentes
a todas as crianças.
ProGrAMAÇÃo DE INíCIo DE ANo
As Palestras Públicas e a Fluidoterapia, bem como o Atendimento Fraterno reiniciam
suas atividades no dia 7 de janeiro. Os cursos retomam com a sua programação
ao longo do mês de fevereiro. As crianças da Evangelização no dia 9 e os demais
cursos doutrinários no dia 20. As informações completas da agenda de volta às
aulas para todos os cursos estão disponíveis no mural e no site do IEE.

CONHECENDO JORGE RIZZINI
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Eliana rizzini Fuchs - filha de Jorge rizzini

Jorge Rizzini – “Cavaleiro Andante em Busca da Verdade”
registrou com entusiasmo e alegria,
o exemplo de Jorge rizzini: “Num
momento de tantas omissões e tantas
traições a Kardec e à Doutrina, Rizzini
consola e alenta os que conhecem
a virtude da franqueza e da fidelidade”.

Jorge rizzini destacou-se por seu
espírito de luta e profunda convicção na
defesa da doutrina espírita numa época
em que o Espiritismo era desacreditado,
nos anos 60 e 70.
Escritor e jornalista, dotado de profundo
senso de análise e de investigação,
produziu notáveis reportagens e artigos
para os mais importantes veículos
da nossa imprensa espírita. Foi também
um grande médium psicógrafo,
tendo trazido poesias e músicas
mediúnicas do além.
Em nosso meio, rizzini é reconhecido
como grande divulgador e um dos mais
competentes defensores da Doutrina
Espírita. Filmou as primeiras cirurgias de
José Arigó, atestando sua autenticidade
e publicou o livro “O Caso Arigó”.

Seu livro mediúnico “Antologia do Mais
Além” nos conta sobre sua mediunidade:
“Não sabia que era médium psicógrafo,
não obstante certos livros anteriores.
Mas a minha hora havia soado, e eu iria
ter a revelação desta mediunidade, em
mim antiga, e, todavia, ignorada...”

No livro “Materializações de Uberaba”,
de 1964, retratou a maior campanha
contra o Espiritismo no Brasil e no jornal
A Mensagem, em 1975, Herculano Pires

Como médium musical, Rizzini captou
de treze famosos compositores
nacionais e estrangeiros, músicas dos
mais variados estilos, entre eles Ari
Barroso, Gardel, Verdi, e Duke Ellington.
Para contar sobre a imortalidade da

alma desses compositores, Rizzini
realizou três Festivais de Música
Mediúnica, sendo o primeiro deles no
Teatro Municipal de São Paulo.
Dentre os livros doutrinários de sua
própria autoria destacamos: Eurípedes
Barsanulfo – O Apóstolo da Caridade;
Kardec, Irmãs Fox e Outros; A Terceira
Revelação; O Regresso de Glória;
Herculano Pires - O Apóstolo de Kardec
e Escritores e Fantasmas, reeditado
pela Editora Correio Fraterno em 2017.
Para o movimento espírita fica uma
mensagem, um exemplo de coragem
e de renúncia, de investigador
e analista crítico que recompõe, agora
na espiritualidade, o velho grupo de
companheiros na defesa do Espiritismo.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Thais Carolino

Um novo ciclo que começa
“Toda criança é um mundo espiritual
em construção ou reconstrução,
solicitando material digno a fim de
consolidar-se.” (André Luiz, Sinal verde,
45. ed., p. 38).

A vida passa depressa, o tempo corre
veloz, a vida é cada vez mais agitada
e não há tempo para mais nada! Mas
HoJE devemos parar um instante e
lembrar que o trabalho de Evangelização
tem o objetivo de despertar a condição
sublime no homem, tornando este
um SEr FELIZ, na medida em que se
conscientiza das Leis Divinas, criando
sentidos para o seu existir, tornando
os conhecimentos espíritas úteis
para a vida. Faz-se necessário que
meditemos sobre o papel do trabalho
de Evangelização na Casa Espírita.
"Qual, para este, a utilidade de passar
pelo estado de infância?" - "Encarnado,
com o objetivo de se aperfeiçoar,
o Espírito, durante esse período
é mais acessível às impressões que
recebe, capazes de lhe auxiliarem
o atendimento, para o que devem
contribuir os incumbidos de educálo." (Allan Kardec, na questão 383 de
"O Livro dos Espíritos”)
A doutrina espírita nos ensina que o
período infantil é aquele em que melhor
se aprende. Nos ensina também que

as crianças são seres espirituais que
trazem experiências acumuladas em
sua trajetória evolutiva, com isso, tanto
no corpo físico como fora dele, continua
o aperfeiçoamento e a sua caminhada
na conquista da felicidade.
O procedimento de evangelizar não
é fácil, embora possa parecê-lo à
primeira vista. Nosso primeiro impulso
é tentar dirigir o raciocínio infantil com a
nossa lógica, a fim de que ele não tenha
outra alternativa senão aceitar como

certo aquilo que estamos afirmando.
Agindo dessa forma, podemos passar
a imagem de donos da verdade,
impedindo a criança de tirar as suas
próprias conclusões. Se desejamos,
sinceramente, evangelizar, é preciso
aprender a dialogar sem impor,
conversar conduzindo a criança não
para os nossos pontos de vista, mas
para o amor a Deus e a Jesus, a fim
de que ela possa concluir livremente
suas opiniões.

A criança incompreendida resulta
no jovem revoltado e este assume
a posição de homem traumatizado
e violento. Devemos apresentar-nos
às crianças não só como professores
do Evangelho ou do Espiritismo, mas
como irmãos que desejam trocar
experiências e aprender com elas.
Mostrarmos que suas opiniões valem
tanto quanto as nossas, afinal a criança
evangelizada torna-se um jovem
digno, transformando-se em cidadão
do amor, com expressiva bagagem
de luz para toda a vida, mesmo que
transitando em caminhos escuros.
Sejamos espíritas não só pelas
palavras, mas, principalmente pelos
nossos exemplos lembrando que
realmente amamos as crianças
e, assim, não estaremos simplesmente
doutrinando, mas, evangelizando.

Jornal IEE
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MATÉRIA DE CAPA
Luba Wojcik

A esperança nos novos dias
de Regeneração, onde as almas
que aqui permanecerem, poderão
continuar a sua evolução, num
ambiente mais pacificado podendo
continuar construindo um futuro
mais feliz para si mesmos enquanto
trabalham em favor do bem geral.

O mundo em nosso derredor se agita.
Sentimos e percebemos uma
constante turbulência gerada por
acontecimentos que muitas vezes
fogem ao controle do homem;
outras vezes, provocados por ele
próprio, gerados através da sua
incúria, resultante da ignorância
que ainda o ronda em relação
às responsabilidades que lhe
cabem diante da vida e dos seus
semelhantes.
Assistimos catástrofes naturais a
despontarem em diversos locais do
planeta, atingindo pessoas de todas
as classes sociais, despreparadas
para o enfrentamento das mesmas,
minando as forças das vítimas e
mudando as paisagens terrestres. Ao
mesmo tempo, nos deparamos com
noticiários divulgando ocorrências
de toda espécie de violência física
e moral contra o ser humano em
todas as camadas sociais.
Na questão 783 em o LIVro DoS
ESPírIToS, temos o seguinte
esclarecimento: “Quando um povo
não progride tão depressa quanto
deveria, Deus o sujeita, de tempos
em tempos, a um abalo físico ou
moral que o transforma. Nessas
comoções, o homem quase
nunca percebe senão a desordem
e a confusão momentâneas que
o ferem nos seus interesses
materiais. Aquele, porém, que eleva
o pensamento acima da sua própria
personalidade, admira os desígnios
da Providência, que do mal faz sair
o bem. É a tempestade que saneia
a atmosfera, depois de a ter agitado
violentamente.”
Esta movimentação planetária,
provocando mudanças no cenário
e despertando a consciência nos
seres humanos, sinaliza o progresso
natural a que todos os planetas
do Universo estão submetidos.
os habitantes de cada planeta
evoluem, contribuindo para o
desenvolvimento de suas moradias
espalhadas através do Cosmos!

Os Espíritos esclarecem no terceiro
capítulo em o EVANGELHo
SEGUNDo o ESPIrITISMo que:
“Os mundos regeneradores servem
de transição entre os mundos de
expiação e os mundos felizes. A alma
penitente encontra neles a calma e o
repouso e acaba por depurar-se.”
No livro TrANSIÇÃo PLANETÁrIA,
psicografado por Divaldo Pereira
Franco,
o
Espírito
Manoel
Philomeno de Miranda narra que:
“Vive-se, na Terra, o momento de
grande transição de mundo de
provas e expiações, para mundo
de regeneração. As alterações
que se observam são de natureza
moral, convidando o ser humano
à mudança de comportamento
para melhor, alterando os hábitos
viciosos, a fim de que se instalem
os paradigmas da justiça, do dever,
da ordem e do amor.”
o
ser
humano
é
uma
individualidade em processo de
crescimento
intelecto-moral,
atravessando diferentes níveis nos
quais estagia com a finalidade de
primeiro, desenvolver o instinto,
em seguida a inteligência e a
consciência. Conforme se dá
seu amadurecimento, ele vai aos
poucos despertando para a sua
realidade como Espírito eterno
em vias de aperfeiçoamento,
destinado à conquista da plenitude
através do próprio labor em prol da
sua ascensão.
Através das reencarnações ele
vai eliminando paulatinamente
as suas imperfeições morais,
que se transformam em valores
indispensáveis para a conquista
da felicidade plena que lhe está
destinada. Entretanto, os seres
que, usando do seu livre arbítrio,

não agirem conforme as Leis
Naturais estabelecidas pelo Criador
para manter a ordem e o equilíbrio
no Universo, estarão retardando a
colheita de benefícios que resultam
do bom uso das oportunidades de
crescimento espiritual.
Manoel Philomeno de Miranda alerta
que, “As criaturas que persistirem
na acomodação perversa da
indiferença pela dor do seu irmão,
que assinalarem a existência
pela criminalidade conhecida ou
ignorada, que firmarem pacto de
adesão à extorsão, ao suborno,
aos diversos comportamentos
delituosos
do
denominado
colarinho
branco,
mantendo
conduta
egotista,
tripudiando
sobre as aflições do próximo,
comprazendo-se na luxúria e na
drogadição, na exploração indébita
de outras vidas, por um largo
período não disporão de meios
de permanecer na Terra, sendo
exiladas para mundos inferiores,
onde irão ser úteis limando as
arestas das imperfeições morais, a
fim de retornarem, mais tarde, ao
seio generoso da mãe Terra que
hoje não quiseram respeitar.”
Por outro lado, para aqueles que
não sucumbirem às tentações
do mal; que mantiverem a sua
fé acesa; que não esmorecerem
diante das lutas redentoras, está
reservado um lugar ao sol na nova
Terra transformada em Planeta

Através do conhecimento da
Verdade que estimula o despertar
da consciência, o ser humano tem
o abençoado ensejo de redimir-se,
perante as Leis Divinas, de seus
delitos passados e de continuar
a sua trajetória rumo à felicidade
plena, apoiado na fé que desperta
em si a esperança de um porvir mais
ditoso; a esperança de dias novos,
repletos de alegrias inefáveis para o
seu Espirito eterno! Convidado a se
reestruturar sentimental, emocional
e psicologicamente, visando a tão
almejada conquista da paz íntima
necessária para se experimentar
a plenitude d’alma, enfrenta os
obstáculos e se submete às lutas
que o mundo contemporâneo
lhe apresenta, encontrando, na
majestosa presença de Jesus em
sua vida, os recursos necessários
para manter-se acima das dores
passageiras
que
o
afligem,
mantendo a sua fé inabalada, com
o entusiasmo e otimismo como
nortes permanentes em sua vida!
o mundo se agita!
Esta comoção temporária aos
poucos vai reconstruindo a
psicosfera terrena, preparando-a
para a implantação de novos dias
em que a esperança irá renovar
o ânimo dos seus habitantes,
permitindo-lhes vislumbrar um
futuro repleto de oportunidades
de crescimento espiritual num
ambiente onde a paz irá reinar em
todos os corações!
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Célia Maria rey de Carvalho

Sede vós perfeitos, como é perfeito
o vosso Pai que está nos céus.
(Mateus, 5:48)
Jesus sempre deixou claro que veio a
Terra em nome do Pai para cumprir os
Seus desígnios. Em inúmeras situações
e exemplificações se referia a Deus
como “Meu Pai”, apontando que só
Ele, como seu emissário direto, podia
naquele momento compreende-Lo; em
outras se referia a Deus como “Nosso
Pai” e nesta passagem título, ele fala
como “Vosso Pai”. Com o “vosso” ele
indica um ponto de vista específico de
como entendemos e sentimos Deus
em sua perfeição e justiça, que é muito
aquém de como Ele, um espírito puro,
entende e sente Deus.

Capítulo XVII: Sede Perfeitos

verdadeiro sentido da caridade, Allan
Kardec, no livro o Evangelho Segundo
o Espiritismo, elenca as características
de o homem de bem (1), roteiro que
todos nós teremos que cumprir para
atingir a morada, que Jesus nos
prometeu, estar preparando.

No momento, as nossas metas
e ações só podem ser estabelecidas
e realizadas dentro do que conhecemos,
sentimos e vivenciamos. À medida que
progredimos, nossa capacidade de
percepção vai se dilatando, não apenas
na horizontalidade do conhecimento,
mas, também, na verticalização do
sentimento e da intuição.

Jesus indica a nossa linha de
aprendizado constante que consiste
em [...] amarmos os nossos inimigos,
em fazermos o bem aos que nos
odeiam, em orarmos pelos que nos
perseguem. Mostra Ele desse modo
que a essência da perfeição é a
caridade na sua mais ampla acepção,
porque implica a prática de todas as
outras virtudes.” [...](2)

Com amarmos nossos inimigos,(1) Jesus
não quis dizer que se deva ter pelo inimigo
a ternura que se tem por um irmão ou
amigo; [...] não é ter uma afeição que não
está na Natureza. As vibrações internas
em relação ao amigo são uma; com o
inimigo são outras: é não ter ódio, não
nutrir o desejo de vingança, não opor
nenhum obstáculo à reconciliação sincera;
é desejar o bem; abster-se de palavras e
ações que possam prejudicá-lo, etc.

Para nos ajudar na compreensão do

Com o Espiritismo temos a chave

para o entendimento das máximas
morais do Cristo que, no decorrer dos
séculos, foram sendo adequadas aos
interesses humanos. os princípios da
reencarnação, da evolução do espírito,
da imortalidade da alma, do livre
arbítrio, da pluralidade dos mundos
habitados, dentre outros, abrem a
possibilidade de um novo olhar em
relação ao mundo, às pessoas e aos
acontecimentos.

A vida presente mostra-se como um
ponto entre o passado e o futuro, na
qual Deus oferece nova oportunidade
de
reconstrução
das
atitudes
equivocadas de ontem. Para também
nos auxiliar na compreensão do
nosso fazer, em relação aos inimigos,
Emmanuel, (2) nos leva a refletir que [...]
Geralmente, somos devedores de altos
benefícios a quantos nos perseguem e
caluniam; constituem os instrumentos
que nos trabalham a individualidade,
compelindo-nos a renovações de
elevado alcance que raramente
compreendemos nos instantes mais
graves da experiência. São eles que nos
indicam as fraquezas, as deficiências
e as necessidades a serem atendidas

na tarefa que estamos executando.
[...] São médicos corajosos que nos
facultam corretivo.
Com esse novo olhar, melhores condições
temos de trabalhar nossos pensamentos,
sentimentos e ações, no esforço
constante do aperfeiçoamento que,
segundo Emmanuel [...] “é um processo
que não temos condição de admitir um
ponto final. É constante, crescente e
eterno. Como ponto de referência, Jesus
apresenta o Criador, Deus pai. (3)
Deus é a máxima perfeição. Jesus
assinala a perfeição possível de ser
adquirida por todos os espíritos, como
filhos de Deus.
É uma caminhada difícil, mas que
está sempre sendo assessorada
por espíritos amigos, encarnados
ou desencarnados que nos velam,
infundindo determinação, coragem e fé
nos momentos decisivos dos acertos
necessários.
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1.ALLAN, Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap.
XVII. Editora IDE, 2011.
2.XAVIER, Francisco Cândido pelo espírito Emmanuel. Vinha
de Luz. Cap. 41 Credores Diferentes. Editora FEB.
3.XAVIER, Francisco Cândido pelo Espírito Emmanuel.
Revista Reformador, março de 1970, p.50. Editora FEB.

EVANGELHO PARA CRIANÇAS
Equipe de Evangelização Espírita do IEE

Capítulo XVII: Sede Perfeitos - A Parábola do Semeador

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Um semeador, como fazia todos os
dias, saiu de casa e se dirigiu ao seu
campo para nele semear os grãos de
trigo que possuía, honrando a Deus
com seu trabalho honesto. Fig.1

comer as sementes que caem ao
chão? Pois, isso aconteceu em nossa
história. Alguns grãos caíram à beira
da estrada, e os passarinhos, rápidos,
desceram e os comeram. Fig.2

Começou a semeadura. Enquanto
lançava as sementes ao campo,
algumas caíram no caminho, na
pequena estrada que ficava no
meio da seara. Você sabe que os
passarinhos costumam acompanhar
os semeadores ao campo, para

O semeador, porém, continuou
semeando. Outras sementes caíram
num lugar pedregoso. Havia ali
muitas pedras e pouca terra. As
sementes nasceram logo naquele
solo, que não era profundo. O trigo
cresceu depressa, mas, vindo o sol

Fig.5

forte, foi queimado; e como suas
raízes não cresceram por causa das
pedras, murchou e morreu. Fig.3
Outros grãos caíram num pedaço
do campo onde havia muitos
espinheiros. Quando o trigo cresceu,
foi
sufocado
pelos
espinhos
e também morreu. Fig.4
Uma última parte das sementes caiu
numa terra boa e preparada, longe
dos pedregulhos e das sarças. E o

trigo ali semeado deu uma colheita
farta. Cada grão produziu outros
cem, outros sessenta ou outros
trinta... Fig.5
***
As nossas almas são comparáveis
aos quatro terrenos da história. Jesus
é o Divino Semeador. A semente
é a Sua Palavra de bondade e de
sabedoria. E os diversos terrenos
são os nossos corações, os nossos
Espíritos, onde Ele semeia Seus
ensinamentos, cheio de bondade
para conosco.
E como procedemos para com
Jesus? Como respondemos à Sua
bondade? O modo como damos
resposta ao amor cuidadoso do
Divino Mestre é que nos classifica
espiritualmente, isto é, mostra
que espécie de terreno existe em
nossa alma. Cada coração humano
é uma espécie de terra, um dos
quatro solos da parábola.

Jornal IEE

6

ASSUNTO EM FAMÍLIA
Valéria e Guilherme Steagall

A família e os desafios da convivência
pelo exercício do Amor. O Amor sim
transforma, verdadeiramente todos os
caminhos e renova tudo.

A família é a célula essencial para a
nossa encarnação. Uma das faces
mais visíveis da perfeição da obra
de Deus e da reencarnação está na
formatação de nosso núcleo familiar.

Todos nós somos espíritos em processo
de aprendizagem – de certa forma,
almas ainda doentes. E a família é um
grande hospital de excelência, onde
cada um de nós recebe o tratamento
que necessita, na dose exata.

Pelo o que aprendemos no Espiritismo,
já sabemos que não existem injustiças,
e que tudo aquilo que enfrentamos
em nossas vidas tem origem em
nossas escolhas passadas – positivas
ou negativas. Assim, enquanto nos
é permitido reclamar dos nossos
componentes familiares, será que isso
nos convém? Efetivamente estaríamos
reclamando de nossas próprias
escolhas, certo?
Nosso dia-a-dia é recheado de
pequenos desafios. Aqueles de
nós que já incorporaram lições de
convivência com nosso próximo
muitas vezes temos o hábito de buscar
aqueles que estão em sofrimento para
ajudá-los – estejam eles no hospital,
no farol ou no asilo. Mas essas ações,
em significativa parte das vezes,
são estendidas a pessoas que não
fazem parte de nosso núcleo familiar.

E voltamos à nossa pergunta: qual
a lógica de ser mais fácil ajudar aquele
que está mais distante?

Ainda, não é incomum encontrarmos
situações onde as pessoas de nosso
núcleo familiar atravessam desafios e
em que a ajuda vem de fora.
E porque isso acontece? Qual a lógica
de ser mais fácil ajudar aquele que está
mais distante?
Os conceitos espíritas renovam
nossas percepções, nos levando a
mudar nosso olhar sobre a vida, seus

percalços e também sobre... a família.
Assim, a encarnação passa a ser uma
escola de renovação e dentro desta, as
questões familiares se transformam em
uma oportunidade de nos repensarmos
para só depois observarmos o outro e
desta forma, descobrirmos caminhos
que sejam verdadeiramente novos.
Os
grandes
benefícios
dessa
experiência podem ser resumidos
em uma única ação: o aprendizado

Bem, poucos são os que gostam
de
hospitais.
Enquanto
nós
reconhecemos que ele possa ser
essencial no nosso processo de cura
e evolução, ainda trabalhamos com
a noção de que ele nos traz dores
e testes bastante desafiadores.
A família, berço de nossa educação e
célula-máter de nossa evolução, é onde
é comum encontrarmos os remédios
mais amargos e mais eficazes. Com
o tempo, aprenderemos a entender
que esses são os remédios que nos
fazem bem, e aprenderemos a exercitar
o Amor com os mais próximos.

CRÔNICA ESPÍRITA
Fernando de Oliveira Porto

As potências da alma I – A vontade
experiências reencarnatórias, pelas
quais as relações se estabelecem.

Em matéria de transformação moral, o
nosso maior desafio é a superação dos
nossos maus pendores e inclinações.
Mas, por que é tão difícil, afinal, nos
tornarmos pessoas melhores? o
Livro dos Espíritos nos ensina, na
questão 909, que nos falta a vontade
necessária para vencer nossas más
tendências, e poucos são aqueles que
se esforçam para isso.
Já seria difícil se esforçando, não
é verdade? Isso me faz lembrar da
famosa frase do apóstolo Paulo, ao se
referir a este dilema: “Porque não faço
o bem que quero, mas o mal que não
quero esse faço”. Qual a razão desse
conflito entre o querer e o proceder?
o filósofo espírita Léon Denis, em sua
obra O Problema do Ser, do Destino
e da Dor, elaborou importantes
reflexões sobre as potências da

alma. No processo evolutivo no
qual estagiamos, o espírito inicia
sua jornada na simplicidade e na
ignorância. À medida que se aperfeiçoa
intelectualmente e, portanto, passa
a compreender a distinção entre o
bem e o mal, o espírito desenvolve
seu livre-arbítrio, estando sujeito à
responsabilidade correspondente. É
nesse processo que as potencialidades
se desabrocham no contexto das

Léon Denis explica que “em toda
alma há dois centros, duas esferas de
ação e expressão”. Um é transitório,
circunscrito e limitado: o eu ou ego.
A nossa personalidade atual, o eu
manifesto, resultado da combinação
entre
temperamento
e
caráter,
está condicionada a uma série de
circunstâncias biológicas e ambientais.
Mas existe outro, interno e profundo,
“a sede da consciência, a fonte da vida
espiritual, o templo de Deus em nós”.
Somente quando a vontade nasce do
ser profundo, em perfeita consonância
com as leis divinas, conscientemente
estudadas e refletidas, é que adquirimos
a capacidade de superação e
avançamos contra todos os obstáculos.

o querer simplesmente humano nada
mais é do que voluntarismo ou desejo.
Mas a vontade da alma, na comunhão
com o plano divino, pela busca da
sintonia por meio da prece, é a única
capaz de nos guiar no caminho reto,
uma vez que ela desenvolve as nossas
forças radiantes, atraindo a vitalidade
para mover-nos na existência.
Todo o bem que desejamos, conforme
as expressões do insigne pensador
francês, inevitavelmente se realizará,
ou na atualidade ou na série das
existências. Nossos esforços de hoje,
na busca pelo aperfeiçoamento, não
se perderão e se realizarão algum dia.
Como nos ensinou Chico Xavier em
sua simplicidade: “Crê em ti mesmo,
age e verás os resultados. Quando te
esforças, a vida também se esforça
para te ajudar”.

MATERIA ESPECIAL
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Geny Gonçalves de Oliveira

Relatos da vivência de mais de 45 anos de IEE
Meu nome é Geny Gonçalves de
Oliveira e sou uma das mais antigas
frequentadoras do IEE. Antes da fusão
(com o IEE ) , eu já frequentava o Centro
Espirita do Itaim (CEI), e é sobre ele que
irei tecer algumas considerações em
primeiro lugar.

com o IEE que se concretizou em
1973. Eleita uma nova diretoria, a
construção da nova sede se iniciou
em 1974. Durante a construção, os
trabalhos continuaram na parte de trás
do terreno e a entrega final foi em 1982.
No prédio novo, meu marido Antônio
era responsável pela livraria junto com
o Sr. Antônio Carlos Joaquim. Durante
muitos anos fui secretária da diretoria
e sempre fiz parte do conselho.
Atualmente sou conselheira e participo
do trabalho de Atendimento Espiritual
às segundas feiras às 20 h.

Quando o conhecemos, eu e meu
marido Antônio Gonçalves de Oliveira
estávamos à procura de um centro
espírita para dar continuidade ao
estudo da doutrina. Foi quando
encontramos o CEI, na antiga rua do
Porto nº 695, depois rua Leopoldo
Couto Magalhães Jr. e, ali adentramos
para solicitar informações. Fomos
recebidos pelo Sr. Arquimedes Pedro
Ghirello numa singela secretaria,
orientando-nos a procurar o Sr. Ignácio
Giovine no dia seguinte.
De posse das informações que
necessitávamos por parte desse
novo e querido amigo, reiniciamos
entregando-nos de corpo e alma às
novas atividades, que eram muitas:
estudo da doutrina, palestras, auxílio
na área filantrópica na preparação
das cestas básicas para as famílias
assistidas, moradoras da antiga favela
Juscelino Kubitschek.
Participava da evangelização infantil
para as crianças assistidas, sendo
este um trabalho muito gratificante

e agradável, que envolvia a todos:
pais, mães e inúmeros colaboradores.
Momentos marcantes eram os
churrascos e bazares beneficentes
para arrecadação de fundos em que
todos participavam, e que ainda
hoje sou extremamente grata pelas
oportunidades de trabalho sempre
oferecidas, além da convivência com
pessoas que se tornaram grandes
amigas.
o ano de 1971 marcou os primeiros
entendimentos para a fusão do CEI

Em 1983 iniciaram-se as aulas da
escola Hilário Ribeiro no novo prédio
com os cursos Jardim e Pré, ampliando
a cada ano um ano no currículo escolar.
Era um lindo trabalho educacional
que a casa proporcionava, auxiliando
na educação de base e também no
ensino moral das crianças através da
evangelização infantil. Lembro-me
também com carinho dos almoços
beneficentes para arrecadação de
fundos.
Tínhamos
companheiras
abnegadas pelas suas habilidades
na cozinha e que muito contribuíram
para o sucesso dos eventos. Continuo
frequentando a casa até hoje e me
sinto muito feliz em poder fazer parte
dessa Casa sempre acolhedora onde
tenho muitos amigos.

MENSAGENS DE AMIGOS

PALESTRAS E PASSES
DATA

Neste e noutros planos, o aprendizado,
o crescimento, a evolução e o trabalho
são constantes. Errônea e distorcida a
noção de trabalho que tantos possuem:
cansativo,
enfadonho,
obrigação
pesada e desprovida de prazer.
o crescimento faz enxergar o trabalho
e a dedicação em prol de objetivos
que não os pessoais, de forma mais
ampla e leve. Servir ao próximo e
almejar o bem-estar alheio é trabalho
de luz renovadora. O que se cansa,
recarrega-se; o que se colhe, faz
iluminar e restaurar mais uma vez a
vontade incessante de trabalhar.

Na vida, na Terra, pode-se enxergar
o trabalho sob a mesma perspectiva.
O trocador de ônibus facilita a vida
daqueles que precisam de transporte.
O advogado exerce sua função em prol
do próximo, para apoiar e ajudar. O
gerente do Banco serve a seus clientes
buscando ajudar os que, do Banco,
precisam. Trabalhadores de grandes
corporações exercem suas funções
com responsabilidade para que seja
realizado e entregue o produto ou
tarefa que a tanta gente servirá.
Nenhum trabalho é pequeno ou
grande demais, e nenhum trabalho é
desprovido de um propósito maior que
não engrandeça o homem, mas cabe
a cada um descobrir este bem maior
para servi-lo com a devida alegria de

A esperança de novos dias

14 Jan

Origem do Espiritismo

21 Jan

Visão Espírita do Evangelho

28 Jan

O passe - transfusão de energia

04 Fev

A nova era

11 Fev

A natureza não dá saltos

18 Fev

Lei do trabalho

25 Fev

Princípios fundamentais da Doutrina Espírita

09 Jan

30 Jan

Resoluções para o ano novo
Leis Morais - relação com a lei natural
como um todo
O Espiritismo e outras doutrinas
espiritualistas
A familia como instrumento de evolução

06 Fev

Busca da sintonia através da prece

16 Jan
23 Jan

QUARTAS-FEIRAS - 12 h

13 Fev

Provas e Expiações

20 Fev

Nossos filhos são espirítos

27 Fev

A arte e a vida

10 Jan

Fé e Esperança no ano novo

17 Jan

Contribuição da vião espírita para as relações

24 Jan

O Pai Nosso

QUINTAS-FEIRAS - 20 h

31 Jan

Lei de adoração

07 Fev

o Espiritismo e amensagem de Jesus

14 Fev

Colaboração dos Espíritos

21 Fev

Evangelho no lar

28 Fev

Pais e filhos

12 Jan

Amor a si e ao próximo

19 Jan

A paciência

26 Jan

Não Haverá Fluidoterapia

02 Fev

Tolerância

09 Fev

Vigiai e Orai

16 Fev

os desafios da vida

23 Fev

Espiritismo e Jesus

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

auxiliar sempre. “o trabalho edifica e
enobrece o homem”, já dizia a lição.
Seus amigos
****
Perde-se
demasiado
tempo
preocupando-se com os erros e o que
pode ser feito diferente. Culpa-se pelo
passado e o que não deveria ter feito.
E em agindo de tal forma, olvida-se o
mais importante: o presente e o futuro.
O que podes mudar e corrigir agora
para não errar mais no futuro?
reconhecer o erro é importante, mas
saber abandonar a culpa faz parte da
evolução para o futuro.
A Equipe

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

07 Jan

Mensagem recebida durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual
Vida que chega, vida que vai. Ciclos
que se encerram e ciclos que se
renovam.

7

4a.feira

15:00

Básico de Espiritismo I e II

18:50

15 e 20:00 Educação Mediúnica II

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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Veridiana Rizzini

A prática da Benevolência nos dias de hoje

química, fome e todo tipo de misérias
humanas, e observando irmãos que
passam por isso sem deixar de sorrir
e de ter esperança, que percebemos
o quanto devemos ser gratos pelas
oportunidades recebidas.

Praticarmos os ensinamentos do
Evangelho não é tarefa fácil, mas com
vigilância constante podemos sim,
chegar lá!
Saímos todos os dias para o trabalho,
temos um dia cheio de tarefas e
compromissos
tudo
previamente
agendado. No entanto, muitas vezes
passamos despercebidos a justamente
aquilo que não está na agenda…
e são nestes acontecimentos ditos
inesperados por nós que temos a
chance de nos melhorarmos.
Andei pesquisando o significado de
algumas palavras lindas, muitas vezes
compridas e de não tão fácil entendimento
contidas em nosso Evangelho Segundo
o Espiritismo. Hoje gostaria de escrever
algumas linhas sobre uma dessas
palavras: a Benevolência.
o que é afinal ser benevolente?
Benevolência significa demonstrar
bondade ou boa vontade em relação
a outras pessoas, revelando altruísmo
e empatia. O altruísmo por sua vez é
um termo que vem da filosofia e de
forma bem sucinta quer dizer, ajudar
alguém
desinteressadamente
e
empatia é sabermos nos colocar na
situação do outro.
o Livro dos Espíritos nos traz que
“A benevolência pode acompanhar
a beneficência, mas sempre deve
ter por objetivo ir muito além dela. A
verdadeira caridade é sempre bondosa
e benévola.” Pois bem, aí estão todas
essas palavras compridas, lindas
e agora interligadas. Por que, caro
leitor, é tão importante conhecermos
um pouco mais de seus significados?
Porque entendendo um pouco mais
sobre o que significam podemos
aproximá-las de nossa realidade e
teremos mais chances de colocá-las
em prática.

o Evangelho Segundo o Espiritismo
contém ensinamentos atemporais,
podemos estudá-lo pensando em
tudo que nos acontece no dia a
dia e assim iremos identificando os
momentos em que podemos praticar
alguns dos ensinamentos no correr
das nossas vidas.
Pensemos em exercícios físicos que
praticamos para nosso bem estar e
saúde física, assim acontece com os
ensinamentos contidos no Evangelho,
a prática destes contribui para nossa
saúde espiritual. Vamos aprendendo
a praticá-los nos acontecimentos
inesperados de nosso dia a dia.
São as oportunidades que nos são
ofertadas para nosso aprimoramento
diário! Quanto mais praticarmos mais
“fortes” espiritualmente ficaremos!
Ser benevolente nos dias de hoje é,
por exemplo, procurar ter paciência e
boa vontade para com tudo que não
programamos e que aparentemente
não deu certo; ser benevolente é dizer
um bom dia mesmo quando o tempo
está frio e acreditamos que algo de
bom e simples pode mesmo acontecer;

é ter boa vontade para explicar a
algum colega de trabalho aquilo que já
foi explicado outras tantas vezes; ser
benevolente pode ser simplesmente
não falar mal do outro em um almoço
com os colegas de trabalho…
Por isso, espíritas que somos,
devemos procurar trazer sempre no
coração o entendimento da caridade
e da benevolência, para sermos
indulgentes com as imperfeições
alheias. Não nos tomaremos de ódio
ou de rancores, nem de contendas
sem fins edificantes. Estaremos
sempre no cumprimento disciplinado e
sereno da caridade, seja em doações
materiais e – principalmente – de
doações emocionais: um sorriso, um
abraço, uma palavra amiga…
É através da benevolência para
com o próximo que podemos
alcançar também a reforma íntima,
a transformação interior de nossas
atitudes e nossos atos, a fim de
alcançarmos uma melhoria moral de
nosso espírito. É nos deparando com
situações difíceis, como doenças,
perda de entes queridos, dependência

Assim nosso dia de trabalho vai
passando, as horas voam e o fim
do dia chega. Momento do retorno
às nossas casas. No caminho
de volta onde podemos praticar
a benevolência? Agora que já sabemos
o que significa ser benevolente, cada
um de nós sabe de suas respostas.
E dentro de nossas respostas há
uma certeza: os acontecimentos
inesperados continuam a acontecer...
Quando
finalmente
a nossos lares? Nossa!

chegamos

Quantas chances ainda nos são dadas
antes que esse dia termine? Um abraço
forte nos filhos, um elogio sincero
a qualquer atividade que eles tenham
desempenhado e lá puseram amor.
Ser benevolente nas coisas simples,
uma palavra carinhosa, um silêncio
amoroso em casa diz muito. Quantas
chances temos todos os dias de
colocarmos em prática essa bondade
espontânea que vem do coração? A
benevolência! Ser benevolente é em
uma palavra ser caridoso.
Sejamos!
Allan Kardec questionou a respeito
do verdadeiro sentido da palavra
caridade para Jesus, e os espíritos
responderam: "Benevolência para com
todos, indulgência para as imperfeições
alheias, perdão das ofensas."`
Grandes e sábias palavras! Podemos
incluí-las em nossas vidas com certeza!
Então, mãos à obra para a prática
da benevolência.

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

