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Vivência do homem no mundo

Somos nós que devemos tomar as rédeas da nossa vida em nossas próprias mãos
e conduzir nossos passos, sem soltarmos o leme desta nau deixando-a à deriva,
permitindo que ela nos conduza aleatoriamente através das correntes da escuridão
e das ilusões deste mundo. Página 4

LEIA TAMBÉM

Conhecendo
Divaldo Franco

Médium
excepcional,
Divaldo
trouxe através dessa mediunidade,
importantes lições para a evolução
psicológica dos seres desse
Planeta pela psicografia da sempre
veneranda Joanna de Ângelis.
Página 3.

Infância e Juventude

O bullying praticado como uma
brincadeira, que geralmente não
levamos muito em consideração,
pode fazer estragos tão grandes
quanto às mais tradicionais
perseguições e ameaças. Página 3.

Evangelho

Aos trabalhadores da última hora,
os espíritas, bem como a todos
aqueles que nas diversas escolas
religiosas ou filosóficas ouviram o
chamamento, é dirigido um apelo
especial. Página 5.

Assunto em Família

Crônica Espírita

O pensamento é criador e Leon
Denis nos estimula a pensar, a
expressar as próprias ideias e a
esculpir nossa alma com nossos
pensamentos,
com
nossas
aptidões, talentos e esforços.
Página 6.

Matéria Especial

Continuamos a contar neste
espaço, a história de pessoas
que ajudaram o IEE ao longo
de seus 70 anos, a se fortalecer
como uma instituição divulgadora
da Doutrina Espírita. Neste
número, Julia Nezu nos conta sua
participação. Página 7.

Matéria Doutrinária

A prece em comum tem ação
mais poderosa quando todos os
que oram se associam de coração
a um mesmo pensamento, e têm
a mesma finalidade porquanto
é como se muitos clamassem
juntos e em uníssono. Página 8.

A família é muitas vezes, preciosa
oportunidade
de
recomeçar,
construindo com nossos parentes
um futuro de luz onde antes havia
apenas escombros de mágoas.
Página 6.

EDITORIAL

sugestão de leitura

A sabedoria de viver bem
Para se viver bem é preciso ter sabedoria, autoconhecimento. É importante
indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos e a que
finalidade se destina.
A nossa vida está em constante evolução, num incansável processo de
transformação que permite a purificação do ser. O espírito é criado para
ser feliz, porém é situado no princípio da escala evolutiva para que possa
construir o seu próprio caminho, traçando seus objetivos a serem atingidos.
Jesus nos convida a crescermos cada vez mais, como diz a Simão em
Lucas, 5:4: “Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar”, onde
o mar alto representa os nossos desafios e lançar a rede, os aprendizados
retirados dessas situações. São nas experiências mais difíceis, nos
momentos de crise que validamos o que realmente aprendemos. Muitas
vezes passamos por longos períodos trabalhando certo aspecto do nosso
mundo interior, para colocá-lo em prova num momento da nossa existência.
A superação dessa dificuldade é que nos torna mais fortalecidos, que nos
transforma num ser melhor.
Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, no capítulo No Grande Minuto,
coloca: “Entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. Se os amigos
fugiram, continua fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes.
Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas.
Se caíste, levanta-te renovado e corrige a ti mesmo. Não existe merecimento
naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos, dias
e dias, e, às vezes, por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande
momento chamado “crise”“.
É preciso que sejamos senhores do nosso destino, nos preparando para
ultrapassarmos os desafios, dando importância àquilo que realmente
é relevante, focando nos aspectos fundamentais com sabedoria, para
tornar nossas vidas cada dia melhor.

Mauricio Romão
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Sugerir leitura é sempre uma tarefa bastante
complexa, porque cada leitor tem expectativas
e objetivos distintos. No entanto, sugerir leitura
para quem é espiritista é uma tarefa prazerosa,
dada a especificidade do tema.
Sempre recomendamos a leitura da obra
básica de Kardec, pois ela nos permite avaliar
os demais conteúdos de aprofundamento
do conhecimento da Doutrina. Dentre essas
possibilidades sugerimos a leitura das obras
de Leon Denis, seguido das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier,
especialmente as ditadas pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. São
obras de sustentação moral e científica, de qualidade ímpar e merecem especial
atenção. No entanto, nos últimos trinta anos fomos agraciados com uma obra
de valor psicológico incomparável, que visa auxiliar no avanço humano de modo
incontestável, através de técnicas de autoconhecimento e percepção do ser
espiritual que somos, para o qual devemos nortear a atenção para alçar o êxito
existencial. Nossa referência aponta para a série psicológica de Joanna de Ângelis,
obra com dezesseis volumes, onde a Veneranda Autora transmite através da
mediunidade de Divaldo Pereira Franco, conhecimentos adquiridos após estudar
quarenta anos de Psicologia no mundo espiritual, a enfrentar o convívio consigo
e com o próximo, técnicas de domínio do pensamento, modos de tranquilizar
o nosso Eu, formas de promoção da saúde e do equilíbrio emocional.
Esta longa obra pode ser lida em ordem sequencial ou mesmo isolada, sem
qualquer prejuízo para o leitor. Recomendamos especialmente o livro “Jesus
e Atualidade” e “O Homem Integral”. Afirmamos que essas leituras salutares,
proporcionam transformações morais e mentais, face à realidade cotidiana da
vida permitindo um olhar mais suave para si mesmo e para os seus semelhantes.

NOTÍCIAS DO IEE
CAMPANHA DO AGASALHO
No mês de maio, a equipe da Evangelização Infanto-juvenil realizou a Campanha
do Agasalho com a participação das crianças e jovens e seus pais. A atividade que
já faz parte da programação anual do curso aconteceu no formato de oficina com
a triagem das doações e finalizando com o encaminhamento dos itens às instituições
apoiadas por nossa casa.
CURSO DE APRIMORAMENTO PARA CUIDADORES
Aconteceu em junho a segunda turma do curso dirigido a cuidadores familiares e/ou
profissionais e pessoas interessadas no tema. Mais duas turmas estão programadas
para o segundo semestre. Acompanhe a programação anual no site do IEE.
RECESSO DOS CURSOS
Os cursos das áreas Doutrinária, Educacional e Filantrópica estarão em recesso
durante o mês de julho e retornarão com sua programação a partir da primeira
semana de agosto. A agenda da Fluidoterapia e demais atividades da casa seguem
com sua programação normal.

EXPEDIENTE
Uma publicação bimestral: IEE - Instituto Espírita de
Educação Tiragem: 1.000 exemplares - Endereço: Rua
Prof. Atílio Innocenti, 669 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - Tel:
11 3167 6333 - Site: www.ieesp.org.br - Equipe editorial:
Diretoria executiva do IEE - Diagramação: José Luiz
Mendieta e Sandra Alves

APOIO

VEM AÍ A 3ª FESTA DA PRIMAVERA
Na semana de 23 a 29 de setembro vai acontecer a terceira edição da Festa
da Primavera com uma programação muito especial. Além da Feira do Livro
e apresentações musicais, a semana vai ser recheada de atividades diárias
para celebrarmos juntos o aniversário de 70 anos de fundação da nossa casa.
Reservem a data e acompanhem a divulgação dessa semana festiva pelos murais
e comunicações eletrônicas do IEE.

CONHECENDO DIVALDO FRANCO
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Helga Klug Doin Vieira

Divaldo Pereira Franco
Caminho”. São adultos, jovens e crianças
carentes, que através dessa Instituição
buscam suporte para a realização de
uma vida digna e da possibilidade
da construção de um futuro melhor.
Essa comunidade necessitada recebe
atendimento
fraterno,
alimentação
e educação. As famílias têm, nesse
oásis, um porto seguro.

Elogiar Divaldo Pereira Franco é uma
honra. Trata-se de um espiritista ímpar
e sua história confirma a afirmação.
Nasceu em Feira de Santana, na Bahia,
em 5 de maio de 1927. Completou
neste ano, 92 anos de idade em plena
atividade de divulgação da Doutrina
Espírita, sempre associando a teoria à
prática, prestando socorro a todos que
dele se aproximam.
Como “Apóstolo do Evangelho” dedicou
grande parte da sua jornada carnal
à divulgação dos conhecimentos do
Evangelho, a partir das revelações
do Consolador prometido, codificado
por
Allan
Kardec,
acrescido
da prática da caridade e da compaixão,
sempre auxiliando o próximo com
palavras e ações.

A
importante
obra
assistencial
desenvolvida no bairro “Pau de Lima”,
na periferia de Salvador, fala por si só.
Acolhe e desenvolve trabalhos sociais
e assistenciais em torno de uma
comunidade de mais de seis mil pessoas
e educa mais de três mil crianças
e jovens, na denominada “Mansão do

Médium excepcional, Divaldo trouxe
através dessa mediunidade, importantes
lições para a evolução psicológica dos
seres desse Planeta pela psicografia
da
sempre
veneranda
Joanna
de Ângelis, sua “Mentora Espiritual”
desde a sua juventude. Porém, diversos
outros espíritos têm se manifestado
através dele, como por exemplo,
Manoel Philomeno de Miranda, Amélia
Rodrigues, Auta de Souza, Marco Prisco

e Vianna de Carvalho dentre outros.
Orador extraordinário, conhecido nos
cinco Continentes do Planeta, levou
o Espiritismo para mais de setenta
países em jornadas anuais repetidas
incansavelmente, tendo a última
ocorrida no mês de maio por dezenas
de países europeus, sempre com
a finalidade de levar a todos os cantos
da Terra, a Boa Nova!
Divaldo visitou e foi recebido por
governos e pelas mais importantes
instituições internacionais, para falar
do Cristo e do Espiritismo. Sempre
soube do importante papel que lhe
foi atribuído na divulgação dessa
doutrina redentora e mesmo com as
condições físicas debilitadas, nunca
preteriu sua tarefa bendita.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Taisa Bacharini

Bullying: Uma reflexão
O bullying tem sido amplamente discutido
na atualidade. Todos nós já tivemos
contato com alguma matéria, reportagem,
filme ou discussão aberta sobre o tema e
já tivemos oportunidade de refletir sobre
as circunstâncias e consequências que
envolvem o tema. Mas será que nós já
paramos para analisar a presença dessa
prática nas atitudes dos nossos próprios
filhos e o quanto somos responsáveis por
essa indução?
O termo bullying vem do inglês bully, que
significa “valentão” e nos remete àquelas
cenas de filmes americanos em que um
aluno mais forte incute medo e busca
a dominação dos mais fracos através
de ameaças e perseguições. Esse é o
modelo mais clássico e o mais abordado
nos debates. As escolas já estão alertas
e trabalham diariamente para evitar
essas situações, seja com palestras, nos
discursos dos professores, campanhas
ou acompanhamento psicopedagógico.
Entretanto, o bullying não é só isso.
E não acontece apenas em escolas
e com crianças, nem tampouco
somente dessa forma.

Brincadeiras a princípio inocentes, que
abordam características como “velho,
preguiçoso, distraído, desastrado”,
entre muitas outras, são muito mais
comuns do que nos damos conta
e estão mais frequentes em nosso diaa-dia e nas nossas palavras do que
podemos perceber.

Alguma vez você já fez alguma
brincadeira com alguma característica
de alguém, seja ela qual for, e
percebeu que a pessoa ficou um
pouco constrangida? A brincadeira
pode realmente não ter inicialmente
uma intenção de magoar e mesmo
você poderia não se sentir mal ao
se colocar no lugar da pessoa na
brincadeira, mas isso não significa que

o sentimento do outro será igual ao seu
e que ele também vai achar graça. Ele
pode até rir e fingir muito bem não ter
se importado, mas guardar no peito a
semente de tristeza e desânimo que
o comentário vem plantar. Isso pode
acontecer em qualquer círculo social,
tanto no trabalho, no clube, entre
amigos e até mesmo dentro de nossa
própria casa, em nossa própria família.

Essas formas de bullying que
geralmente não levamos muito em
consideração podem fazer estragos tão
grandes quanto às mais tradicionais.
Quando, ainda que por brincadeira,
são praticadas contra nossas crianças,
por exemplo, são grandes as chances
de se tornarem rótulos nos quais elas
crescerão acreditando e alimentando.
E, por sermos exemplos para elas, são
hábitos que elas continuarão repetindo
com outras pessoas depois. Nossa
responsabilidade é muito mais ampla
do que percebemos. Vamos repensar
e incentivar as forças e características
positivas das pessoas.
O carinho e o amor não têm erro.

Jornal IEE
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Francisco Panachão

Vivência do homem no mundo
espiritualidade Maior, a Grande Luz,
está sempre presente em nossas
vidas, mesmo para aqueles que
dizem estar vivendo na escuridão.
É uma questão de como enxergar
o mundo e fazer nossa escolha:
para a escuridão ou para a Luz?
Depende apenas do nosso livre
arbítrio! Nessa hora de prova, cabe
a nós ampararmos quem está em
grande sofrimento e ajudar da
melhor maneira que pudermos para
que retorne à estrada da Luz e do
equilíbrio.

Quando pensamos na vivência
humana neste planeta, pensamos
inicialmente em nós mesmos,
como vivemos as nossas vidas,
como nos relacionamos, como
nos portamos no mundo e isso é
o esperado da grande maioria e
muito natural, sem dúvida.
Mas se tivéssemos que realmente
refletir e responder “como” estamos
vivendo e “por que estamos aqui,”
necessitaríamos
analisar
mais
profundamente os resultados que
estamos produzindo e muitas
vezes de forma mecânica, sem
pensar tanto nas consequências
dos nossos atos e pensamentos,
os quais de fato, nos conduzem
efetivamente pela vida.
Existe uma música muito popular
que diz: “Deixa a vida me levar, vida
leva eu. Deixa a vida me levar, vida
leva eu”, que reflete exatamente o
que acontece com a grande maioria
de nós, onde é a vida que nos leva
de forma casual, sem planejamento
ou direção certa, quando deveria
ser o contrário, isto é, nós é que
deveríamos levar, conduzir nossas
vidas com destino certo, com rumo
claro em direção à Grande Luz! Eis
a forma correta de vivenciarmos
nossas existências aqui na Terra,
para fazermos jus ao merecimento
de mais esta oportunidade para o
nosso espírito imortal!
Portanto, somos nós que devemos
tomar as rédeas da nossa vida em
nossas próprias mãos e conduzir
nossos passos, sem soltarmos
o leme desta nau deixando-a à
deriva, permitindo que ela nos
conduza aleatoriamente através
das correntes da escuridão e das
ilusões deste mundo.
Caros amigos... Quantos de nós
sucumbem ao sabor das tentações
da escuridão, acreditando estar
“vivenciando” a vida da forma
correta. Ficam completamente
cegos à lógica e ao bom senso e
simplesmente se abandonam ao
impulso dos acontecimentos como
se não fossem responsáveis pelos
atos que praticam!!

Muitos
crimes,
atrocidades,
enganos,
sofrimentos
em
geral poderiam ser evitados.
Suicídios poderiam ser evitados,
principalmente entre os mais jovens
que segundo pesquisas atuais,
é a faixa etária onde mais cresce
o número de suicídios! Por que
praticam um ato tão desesperado
e extremista? Porque perderam a
direção da vida...
Quantos de nós que mergulham
nas águas traiçoeiras da depressão
e não conseguem mais voltar
à superfície da vida luminosa e
saudável, simplesmente porque
não sabem qual direção tomar!
Não têm um rumo! Não entendem
que bastaria pedir para Jesus
iluminar o caminho com a imensa
claridade do Seu coração para
que fossem ajudados através dos
próprios passos e esforços, até
encontrar o Verdadeiro caminho
que precisamos trilhar nesta vida
de provações. Jesus nos deu a
fórmula: “Pedi e Obtereis... Buscai
e achareis... Batei e se lhe abrirá...
Pois todo o que pede, recebe; o
que busca acha; e a quem bate, se
lhe abrirá...”
Porém é preciso saber “como” fazer
isso. Não basta apenas querer, é
necessário desejar profundamente
de forma contínua e perseverante,
do fundo do coração, sem duvidar
da Divina ajuda. Além disso,
pequenos atos corriqueiros da

nossa vivência humana no dia a
dia, nas coisas e afazeres simples
do mundo, também ajudam a
conseguir isso.
Por exemplo: Como nos portamos
perante alguém que se aproxima
e diz estar “perdido”, desiludido
da vida, que não acredita em
nada mais, que não sabe que
rumo tomar, que está com muitos
problemas, sem amparo, que não
tem ninguém, etc.? Fica evidente
que temos à frente uma pessoa
necessitada de equilíbrio mental
que pode estar sofrendo o assédio
de um obsessor que influencia suas
ideias, além de se tornar um forte
candidato a depressão profunda ou
até algo pior como o suicídio.
Nesse caso, principalmente nós, que
nos dizemos espíritas, temos uma
grande obrigação nesse momento.
Não foi por acaso que essa pessoa
chegou até nós. Estamos há muito,
sendo preparados gradativamente
para ajudar nas fileiras do bem e
eis aí uma oportunidade: amparar
com a máxima compreensão e
tentar
mostrar
amorosamente
pela força de exemplos próprios a
direção para a Verdadeira Luz, que
o libertará desse poço de enganos
e de insidiosos redemoinhos das
trevas a lhe sugarem para baixo.
Irmãos! Não somos meros
viventes no mundo sem função
determinada. Saibamos que a

Somos nós, as ferramentas toscas
das quais a espiritualidade se
servirá, para burilar aqueles que
estão em condições piores do que
nós mesmos. Eis uma das maiores
razões da nossa singela vivência
humana. Ajudar aos semelhantes,
mesmo
que
ainda
sejamos
rascunhos de aprimoramento moral
e espiritual. Servir ao próximo com
Jesus! Eis a forma de produzirmos
Luz ao nosso derredor.
“Buscai e achareis”, não foram
essas as palavras do Mestre?
Poucos... muito poucos mesmo,
conseguem perceber a sutil ação do
desvio e do desequilíbrio emocional,
que gota a gota vai minando seus
pensamentos, confundindo-os na
escolha entre a lógica e a loucura.
Amigos! Estamos todos no mesmo
barco. A Terra é o nosso campo
de vivência e nós somos os
responsáveis pelo que fazemos
do nosso tempo e das nossas
escolhas. Podemos livremente
seguir cada vez mais para a Luz ou
enveredar na escuridão das ilusões
deste mundo. Tudo são provas
para testar nossa capacidade de
aprendizado e evolução no bem,
além de aferir como reagimos
frente às necessidades dos nossos
semelhantes e de nós mesmos.
Eis, portanto algumas possíveis
respostas para aquelas perguntas
iniciais: “Como estamos vivendo”
e “Por que estamos aqui”. Muita
paz a todos!
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Luis Carlos Palma

Capítulo XX: trabalhadores da última hora

"Os últimos serão os primeiros e os
primeiros serão os últimos, porque há
muitos chamados e poucos escolhidos."
Utilizando pequenas histórias, ensinava
Jesus aos homens do seu tempo as
grandes verdades revestidas de simples
palavras. O símbolo que usou, no
presente caso, foi o dos trabalhadores
que, embora trabalhando períodos
desiguais, receberam a mesma paga.
Mas o trabalhador da última hora teve
direito ao salário porque estava com
sua boa vontade, disponível desde a
primeira hora.
O que tivesse recusado ao chamado
para a labuta por preguiça ou, pior ainda,
porque gastara suas horas cometendo
atos culpáveis, esse não faria jus ao
salário, devendo recomeçar a aprender
a não desperdiçar o tempo.
A sequência da parábola dos
trabalhadores da última hora é
interpretada do seguinte modo: os
trabalhadores da primeira hora são os
profetas, Moisés e todos os iniciadores
de etapas do progresso, continuadas
através dos séculos pelos mártires, os
sábios, os filósofos e, finalmente, os
espíritas, que são os operários da última
hora. Eles aproveitam o trabalho dos

seus predecessores, porque o homem
deve herdar do homem e assim revivem
hoje e reviverão amanhã, a obra que
começaram no passado. Conforme a
lei da reencarnação, muitos profetas
ou discípulos do passado voltam
mais esclarecidos, mais adiantados,
trabalhando não mais nas bases,
mas no coroamento do edifício. Há,
assim, uma filiação espiritual e a tarefa,
aparentemente
interrompida
com
o fim de uma existência, é sempre
retomada mais adiante, como se fosse
apanhado no ar o pensamento de seus
predecessores (conforme mensagem
do Espírito grande poeta Heinrich
Heine).
Aos trabalhadores da última hora, os
espíritas, bem como a todos aqueles
que nas diversas escolas religiosas ou
filosóficas ouviram o chamamento, é

dirigido um apelo especial para que
percebam a tempestade que começa a
desabar que fará desaparecer o velho
mundo e consumirá as iniquidades.
Está aí o sentido da expressão de
que muitos estão sendo chamados e
poucos os escolhidos, segundo o bom
ou mau cumprimento das suas missões
e a maneira como suportaram as suas
provas terrenas. A missão consiste em,
sacrificando hábitos e ocupações fúteis,
pregar a palavra divina, o desapego aos
avarentos, a abstinência aos dissolutos,
a mansidão aos tiranos domésticos
e aos déspotas de todos os tipos. Os
homens de boa vontade, que percebem
a sua inferioridade ao contemplar os
mundos do espaço, partem para lutar
contra a injustiça e a iniquidade, para
derrubar o culto do bezerro de ouro,
cada dia crescente. Através do dom
da mediunidade, homens simples e
ignorantes soltarão suas línguas e
falarão como nenhum orador sabe falar.
As revoluções morais e filosóficas, vão
eclodir em todos os pontos do globo,
aproximando a hora em que a luz divina
prevalecerá sobre o nosso mundo.
Se entre os chamados para o
Espiritismo muitos se desviaram, como
reconhecer os que se acham no roteiro

certo? Podem ser reconhecidos pelo
ensino e pela prática dos verdadeiros
princípios da caridade, pela consolação
que prodigalizam aos aflitos, pelo amor
que dedicam aos seus semelhantes,
pela sua abnegação e seu desinteresse
pessoal. Deus quer que sua lei triunfe
e os que a seguem são escolhidos.
Diz o Espírito de Verdade: "Chegastes
ao tempo em que se cumprirão
as
coisas
anunciadas
para
a transformação da humanidade.
Felizes serão os que tiverem trabalhado
no campo do Senhor com desinteresse
e sem outro móvel que a caridade",
pois '"as recompensas celestes são
para aqueles que não houverem pedido
as recompensas da Terra". E finaliza:
"Deus faz neste momento a enumeração
de seus servidores fiéis e marcou com
seu dedo os que só têm aparência do
devotamente, a fim de que não usurpem
os salários dos servidores corajosos,
pois é àqueles que não recuarem
diante de suas tarefas que vai confiar
os postos mais difíceis na grande obra
da regeneração pelo Espiritismo, e estas
palavras se cumprirão: os primeiros
serão os últimos e os últimos serão os
primeiros no Reino dos Céus".
Texto de Baruch Ben Ari

Evangelho para Crianças
Equipe de Evangelização Espírita do IEE

Capítulo XX: trabalhadores da última hora

“As recompensas celestes são para aqueles que
não terão pedido as recompensas da Terra."

Encontre as palabras no quadro, conforme as regiões em destaque
na figura. Depois pinte-as para que se forme uma frase.
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Patricia Scherer

Família: um lugar de recomeços
Seja em missão redentora com almas
afins, harmoniosas, ou em tarefa
expiatória com antigos desafetos
que retornam como nossos parentes,
a família sempre será núcleo social
que, como abençoado gerador
de energias, serve de palco para
forças conflitantes e convergentes,
colaborando para o aprimoramento
dos espíritos que dela fazem parte.
Aqueles
que
tentam
tirar
a legitimidade do núcleo familiar
e de seu relevante papel para
as
experiências
reparadoras
e evolutivas se esquecem ou não
têm conhecimento do precioso
ensinamento de Emannuel que
se encontra no livro Pão Nosso:
“... a luta em família é problema
fundamental da redenção do
homem na Terra. Como seremos
benfeitores de cem ou mil pessoas
se ainda não aprendemos a servir
cinco ou dez criaturas?”

e orientando sempre que possível
o ser que nos acompanha, não por
acaso, na jornada da vida. “Oferecer
a outra face” sempre é uma atitude
difícil, mas incentivados pelo amor
do Cristo, devemos perdoar nossos
parentes, exercitando a autovigilância
para não sermos nós os algozes
dentro do ninho familiar.

Mais do que nunca, nos difíceis
tempos da transição planetária,
precisamos cultivar a disposição para
perdoar o nosso próximo familiar,
estando nós no papel de filhos ou
de pais. Na atualidade, onde o joio
e o trigo crescem entrelaçados,
devemos cultivar a empatia e a
paciência com nossos parentes.

Quanto
mais
disfuncional
e problemático for o parente que
nos acompanha na caminhada da
existência, mais devemos lembrar
que ele está, como um aluno,
fazendo seus “exames finais” para
ser merecedor da "nova Jerusalém”
prometida no Apocalipse de João.
Devemos evitar sermos cúmplices
de
vícios
morais,
amparando

Sejamos soldados caridosos a praticar "o
bom combate" que nos foi ensinado pelo
apóstolo Paulo. A família é muitas vezes,
preciosa oportunidade de recomeçar,
construindo com nossos parentes um
futuro de luz onde antes havia apenas
escombros de mágoas e ressentimentos
vindos de antigas encarnações.
Mesmo que as intempéries do dia
a dia atrasem a colheita, a nossa boa
vontade amorosa, cedo ou tarde,
trará frutos abençoados à família.
Perseveremos
pois,
trabalhando
na missão que nos foi dada dentro
do nosso lar, sem desistir.

crônica espírita
Glaucia Facciolla

As potências da alma IV – O Pensamento
O eminente escritor, orador e
pensador francês Leon Denis ampliou
o aspecto filosófico da Doutrina
Espírita ao nos presentear com
inúmeras obras de sua autoria, dentre
elas a magistral “O Problema do Ser,
do Destino e da Dor“, um verdadeiro
tratado de filosofia da alma onde ele
procura analisar as nossas dúvidas
mais íntimas, nossas inquietudes e
tribulações terrenas.
Na sua terceira parte, a obra enfoca
“As Potências da Alma”: consciência,
livre arbítrio, dor, amor e pensamento
– o grande atributo do Espírito que
nos define como seres imortais
em evolução contínua alicerçada
no aprimoramento da razão, do
discernimento e da consciência. E nos
traz algo inédito, não só para a época
da publicação do livro (1908) como
para o momento atual: a anemia
intelectual, caracterizada pela falta
de leitura, de compreensão de texto,

do caminho iluminando
a nossa existência ou
aniquila virtudes e anseios
acarretando sofrimento
e privação de liberdade.

de atenção, de questionamento,
de raciocínio, de estímulos para ver,
ouvir, compreender, pensar e agir.
Estamos imersos em um turbilhão
de sentimentos e pensamentos
acelerados e descompensados. Tudo
pobre e medíocre sem a compreensão
do Poder Divino sobre nós.
Sabemos
que
o
pensamento
é criador; sua ação impressiona para
o bem ou para o mal segundo a sua
natureza. Ele dissipa as sombras

Somos o que pensamos,
somos luzes ou trevas,
plasmamos nosso sucesso
ou nosso infortúnio de
acordo com a direção da
nossa matéria mental.
Ao lado da vontade, outro atributo do
Espírito, somos convidados a tarefas
nobres, ao adiantamento moral
individual e coletivo.
Leon Denis nos estimula a pensar,
a expressar as próprias ideias e a
esculpir nossa alma com nossos
pensamentos, com nossas aptidões,
talentos e esforços.
Fácil? Evidente que não! Somos

bombardeados a todo instante com
estímulos negativos e viciosos, mas
temos o maior recurso terapêutico
ao nosso favor – a prece! Ela
modifica e dá qualidade aos nossos
pensamentos trazendo um bemestar físico e mental fundamental
ao nosso bem viver. A busca pela
espiritualidade, independente da
religião, leva à organização dos
nossos pensamentos, a viver de
forma plena e saudável o momento
presente associando-se à grande
Obra Universal.
Com a sabedoria de Buda milênios
atrás, deixamos aqui suas palavras:
“Vigie seus pensamentos porque
eles se tornarão palavras. Vigie suas
palavras porque elas se tornarão
atos. Vigie seus atos porque eles
serão seu caráter. Vigie seu caráter
porque ele será o seu destino!”

MATERIA ESPECIAL

programação

Julia Nezu Oliveira

Minha história nos 70 anos do IEE

Conheci o Instituto Espírita de
Educação por volta de 1983 quando
era presidido pelo médico Dr. Ary Lex.
Nessa época colaborava no jornal O
Semeador, da Feesp, e por vezes o Dr.
Ary passava por lá para nos solicitar
a divulgação de atividades do IEE,
em sua nova sede. Mais tarde como
diretora da Divisão Editorial da Feesp
compusemos a comissão doutrinária
juntos e publicamos três livros do Dr.
Ary: Pureza Doutrinária, Do Sistema
Nervoso à Mediunidade, que tive
a honra de prefaciar e 60 anos de
Espiritismo no Estado de São Paulo.

O IEE, em 1949, ano de sua fundação
funcionou numa sala emprestada
no prédio da Feesp, apesar de ter
sido fundado num Congresso muito
concorrido, que reuniu os maiores
expoentes do movimento espírita
estadual. Alguns anos após, em 1955,
instalou-se a escola do IEE denominada
Hilário Ribeiro, na Rua Guarará, sua
primeira sede, funcionando lá três
classes: Jardim da Infância, Pré-primário
e 1º ano. Com o passar dos anos o local
se tornou pequeno. E assim, a partir de
1974 iniciaram-se os estudos para a
construção de uma sede, com projetos
modernos que serviriam para transferir

encerramento das atividades da escola,
a USE passou a ocupar espaços
da sede do IEE, utilizando-os para
a realização de cursos de Espiritismo
em parceria com o IEE e muitos outros
de preparação de trabalhadores
e multiplicadores de atividades
espíritas, visando os objetivos das
ações unificacionistas paulistas.

o Externato Hilário Ribeiro para a Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior.
Após muita busca por financiamentos,
doações e atividades para angariar
fundos, a diretoria eleita em 1980, sob a
presidência do confrade Antonio Lopes
de Abreu e Nestor João Masotti na vicepresidência, concluíram e inauguraram
o novo espaço no final de 1982.
Sempre mantive contato com a direção
do Instituto Espírita de Educação,
pois envolvida no movimento espírita
estadual, tornei-me a época associada,
participando
do
seu
Conselho
Deliberativo, tanto que fiz parte de
uma das gestões como membro
de sua diretoria. No período que fui
vice-presidente a USE, mediante um
contrato de locação, por conta dos
empréstimos que a USE fizera ao IEE
para indenizar os professores pelo

Esse período durou alguns anos,
retornando a USE para sua sede em
Santana, onde permanece até hoje.
Foram anos de intensas atividades da
USE, com a participação de centenas
de casas espíritas que enviavam seus
trabalhadores para os diversos cursos.
O IEE foi fundado como departamento
de Educação da USE e mais tarde,
ao tornar-se independente passou
a integrar o CDE da USE na qualidade
de especializada em Educação.
A sede da Rua Leopoldo Couto
de Magalhães Junior não mais existe
e foi substituída pela nova na Rua Atílio
Innocenti, no mesmo bairro, além de
ser parceira de instituição que promove
a educação infanto-juvenil. Temos
a alegria de ver as duas instituições,
USE e IEE, compartilharem espaços
para
realizações
de
encontros
dos diversos departamentos da USE.

Deus não olvida do mais simples inseto,
quanto mais de seus filhos, por maior
que sejam a quantidade e a dispersão de
Espíritos na Terra, neste presente e em
qualquer momento do tempo e espaço.
Confiem e aceitem com resignação que
estão no caminho certo, tenha ele mais
ou menos curvas, por suas próprias
escolhas ou por determinação de toda
uma força que faz o melhor para que
sua evolução seja constante.
Façam
suas
preces.
Não
se
esqueçam das diretrizes. Edifiquem-se
e engrandeçam-se.

************
Os pés podem parecer imóveis
e as mãos atadas, mas em realidade
nunca estão.
São vocês os únicos responsáveis por
seu congelamento diante de situações
que desafiam e amedrontam, mas são
justamente estas situações que vêm
como oportunidade para crescer e evoluir.

Emenda de feriado - IEE fechado

15 Jul

A prática silenciosa do bem

22 Jul

O sermão da montanha

29 Jul

Um escola chamada família

05 Ago

O silêncio e o tempo

12 Ago

Falando sobre a morte

19 Ago

A força da fé e do otimismo

26 Ago

Parentesco corporal
e parentesco espiritual

03 Jul

O autoperdão e o convívio consigo mesmo

10 Jul

24 Jul

A semente e a terra
Reencarnação - manifestação da justiça
e bondade de Deus
O sentido da vida

31 Jul

Acolhimento divino

07 Ago

Caridade, o amor em ação

14 Ago

Influência espiritual nos relacionamentos

21 Ago

Coragem e paciência

28 Ago

Jesus e família

17 Jul

Quintas-Feiras - 20 h

11 Jul
18 Jul

Espiritismo e ciência

25 Jul

A diciplina do pensamento

01 Ago

Sentido das crises do mundo

08 Ago

Os livros como sustentação de nossa evolução

15 Ago

Espiritismo, esse desconhecido

22 Ago

Lei de liberdade

29 Ago

Evangelização infantil

06 Jul

Emenda de feriado - IEE fechado

04 Jul

13 Jul
20 Jul

24 Ago
31 Ago

Se a água recebe, a água também
compartilha.
Se a roupa do corpo tem, a roupa
de sobra doa.
Aqui, tudo é perene. Aqui nada te pertence;
tudo se empresta temporariamente,
tal qual o corpo que utiliza.
De graça recebeste, de graça dás,
já ensinava a lição.

Sábado - 10 h

Superando as dores
Lei de igualdade
Desafios da adolescência
Evangelho no lar
O amor que tenho é o que dou
Anjos da guarda e Espíritos protetores
Mude para tudo ser mudado
A missão da Casas Espírita e seus trabalhadores

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

15 e 20:00 Básico de Espiritismo I e II

4a.feira

*************
Se o pão recebe, o pão compartilha.

Quartas-Feiras - 12 h

Potencialidades humanas como
instrumento de trabalho
A arte e a vida

17 Ago

Obriguem-se ao constante movimento
na direção dos ensinamentos do Mestre
e jamais estarão caminhando em areia
movediça.
Há toda uma rede de espíritos
trabalhando a seu favor, mas devem
fazer a sua parte, sempre.

Vida, ética, moral e costumes

08 Jul

10 Ago

É necessário coragem para dar o passo,
descongelar a si mesmo na confiança
de trilhar o melhor caminho. Esticar
a mão para agarrar a chance de seguir
adiante e superar a provação.

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

01 Jul

03 Ago

Mensagem recebida durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual
Não esmoreçam ante as dificuldades.
São tantos os eventos presenciados
aqui e à sua volta, que comprovam a
presença do Mestre! Somos juntos uma
grande legião de Espíritos, presentes
em diversos mundos em constante
evolução e em diversas formas,
enfrentando os mais variados cenários
para que possamos nos desenvolver.

PALESTRAS E PASSES
DATA

27 Jul

MENSAGENS DE AMIGOS

7

5a.feira
Sáb.

15 e 20:00 Educação Mediúnica I

15:00
18:40

20:00

Estudo: Leis Morais
Obras de Joanna de Ângelis
Evangelho Segundo
o Espiritismo
Básico de Espiritismo II

10:00

Educ. Espírita para Infância

18:30

ÁREA EDUCACIONAL

17:00

Inglês Básico

18:45

Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)

3a.feira

19:30

3 , 4ª, 5ª

14:30

5a.feira
Sáb.

19:45
10:00

Espanhol (Básico I /II e Interm.)
Alfabetização para adultos Oficina de leitura e escrita
Informática - Internet
Informática básica

2a.feira

a

ÁREA Filantrópica

3a. e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê
Curso para Gestantes

Jul/Ago 2019
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João de Almeida Sobrinho

Pedidos de Vibrações, como proceder
“Pedi, e obtereis; buscai e achareis;
batei, e vos será aberto. Porque todo
o que pede, recebe; e o que busca,
acha; e a quem bate, será aberto.”
(Mateus, VII: 7-8)
As casas espíritas, regra geral,
desempenham um serviço muito
especial denominado “Atendimento
Espiritual”. É um conjunto de atividades
integradas
que
visam
atender,
adequadamente, as pessoas que
buscam e frequentam a casa espírita
para obter esclarecimento, orientação,
ajuda e assistência espiritual e moral.
São atividades de Atendimento
Espiritual em nossa casa espírita:
a recepção, o atendimento fraterno,
a fluidoterapia e passes, o atendimento
espiritual pela prece, a irradiação,
o estudo e educação da mediunidade,
a reunião mediúnica, a evangelização
espírita da infância e da juventude,
o estudo dos livros da codificação
e outros de interesse, a divulgação da
doutrina espírita, os cursos diversos,
o serviço de assistência e promoção
social e espírita e outras atividades.
Irradiar significa lançar de si,
emitir, expedir (energias, fluidos,
pensamentos, sentimentos). Vibração é
o ato de vibrar, bramir, mover qualquer
fluido ou energia na atmosfera.
A Doutrina Espírita define irradiação
como sendo a transmissão de fluidos
espirituais à distância. É uma reunião
privativa de vibração em conjunto para
irradiar energias de paz, de amor e
de harmonia, inspiradas na prática do
Evangelho à luz da Doutrina Espírita, em
favor de encarnados e desencarnados
carentes de atendimento espiritual.
Buscaremos, aqui, dar enfoque

especial à atividade do Atendimento
Espiritual da Irradiação dispensado em
nossa casa espírita, o IEE.
Ação da prece – Transmissão
do Pensamento: O Espiritismo nos
faz compreender a ação da prece,
ao explicar a forma de transmissão
de pensamento. Imaginemos todos
os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido
universal que preenche o espaço,
assim como na terra estamos
envolvidos pela atmosfera.
Esse fluido é impulsionado pela vontade,
pois é o veículo do pensamento,
como o ar é o veículo do som, com
a diferença de que as vibrações do
ar são circunscritas, enquanto as do
fluido universal se ampliam ao infinito.
Quando o pensamento se dirige para
algum ser, na terra ou no espaço,
de encarnado para desencarnado,
ou vice-versa, uma corrente fluídica
se estabelece de um ao outro,
transmitindo o pensamento, como o ar
transmite o som.
A energia da corrente está na razão
direta da energia do pensamento

e da vontade. É assim que a prece
ouvida pelos Espíritos, onde quer que
se encontrem; é assim que os Espíritos
se comunicam entre si, que nos
transmitem as suas inspirações, e as
relações que estabelecem à distância,
entre os próprios encarnados.
Pela prece, o homem atrai a cooperação
dos Bons Espíritos, que o vêm
sustentar nas suas boas resoluções
e inspirar-lhe bons pensamentos.
A irradiação está amparada no trinômio:
fluido => Pensamento => Vontade.
Em nossa Casa, os pedidos
de vibrações são colocados numa
caixinha no térreo ou são recebidos
através do site. Às segundas feiras, são
distribuídos aos diversos grupos de
trabalho de acordo com a sua natureza,
neles permanecendo por quatro
semanas. Vale lembrar que quem
faz os pedidos é parte integrante do
processo, bem como, os beneficiários
das vibrações, não devendo, portanto,
sentirem-se descompromissados com
a ajuda solicitada, deixando à casa
espírita a tarefa exclusiva de realizar as
preces e vibrações.

O processo tem início com o próprio
solicitante que, por amor ou compaixão
ao beneficiário, traz o pedido à casa
espírita. Cabe, portanto, àquele que
pede, orar e vibrar, igualmente, pelo
assistido, se possível nos mesmos dias
e horários em que referidos trabalhos
são realizados em nossa casa. O poder
da prece está no pensamento, e não
depende nem das palavras, nem do
lugar, nem do momento em que é
feita. Pode-se, pois orar em qualquer
lugar e a qualquer hora, a sós ou em
conjunto. A influência do lugar ou do
tempo depende das circunstâncias
que possam favorecer o recolhimento.
Momento bastante propício à oração,
vibrações e/ou irradiações às pessoas
queridas ou necessitadas é durante a
realização do “Evangelho no Lar”, cujos
benefícios são de todos os envolvidos;
quem ora e a quem dirigimos nossas
intenções. Recomendamos, ainda,
atenta leitura do Evangelho Segundo
o Espiritismo, capítulos XXVII e XXVIII,
preâmbulo e Oração Dominical.
A prece em comum tem ação mais
poderosa quando todos os que
oram se associam de coração a um
mesmo pensamento, e têm a mesma
finalidade porquanto é como se muitos
clamassem juntos e em uníssono.
O IEE está de portas abertas e seus
trabalhadores sempre dispostos ao
diálogo fraterno para esclarecimentos
e orientações que os frequentadores
da casa necessitarem.

Bibliografia:

O Evangelho Segundo o Espiritismo

- Cap. XXVII FEB – Orientação ao Centro Espírita - III –
Atendimento Espiritual no Centro Espírita

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

