
A vida, um presente de Deus
LEIA TAMBÉM

 Conhecendo   
Dr. Bezerra de Menezes deixou um 
legado de obras e realizações que 
demonstraram o seu compromisso 
às práticas cristãs e uma biografia 
de “Homem de Bem”. Página 3.

Infância e Juventude  
É papel da evangelização espírita 
infanto-juvenil proporcionar desde 
cedo a criança e ao jovem o contato 
com esses conteúdos, conceitos, 
atitudes, valores, proposta de 
ações para que desde o princípio 
da encarnação, possam criar 
uma sólida formação doutrinária.   
Página 3.

Evangelho
Os falsos profetas encontram-
se hoje em dia personificados 
em propagadores de teorias 
pseudocientíficas, que pretendem 
facilitar nosso caminho ou nos 
ensinar fórmulas mágicas de 
solução, que fascinam aqueles que 
gostariam de encurtar os caminhos 
para nosso progresso.  Página 5. 

Assunto em Família
A relação familiar deve contar com o 
componente essencial do amor puro 
que vai construir as relações que 
servirão de exemplo fundamental. 
Cada ser em sua específica família 
está mais que pronto para assumir 
suas responsabilidades pelo amor a 
si e ao próximo. Página 6.

A felicidade terrena é relativa à posição em que nos encontramos no caminho evolutivo  
e, ao entendermos isso, passaremos a valorizar mais nossas vivências dessa encarnação. 

Essa jornada é única e a colheita será fruto do que plantarmos. Página 4

Matéria Especial  
Neste penúltimo capítulo 
da história de importantes 
colaboradores do IEE ao longo 
de seus 70 anos, a Sra. Adelina 
Batlle, outra valorosa trabalhadora 
na divulgação do espiritismo, 
conta como o IEE surgiu em sua 
vida, trazendo compreensão e 
um grande alento ao seu coração. 
Página 7.

Crônica Espírita
Somos influenciados pelos 
pensamentos presentes nos meios 
em que transitamos, trabalhamos e 
vivemos. Por isso Léon Denis nos 
alerta em relação à necessidade 
de aprendermos a “fiscalizar 
os pensamentos, a discipliná-
los, a imprimir-lhes uma direção 
determinada, um fim nobre e 
digno”.  Página 6.

Matéria Doutrinária
Quando realizamos alguma ação 
que venha ferir a lei de Deus, a 
vida entra com seus mecanismos 
educativos, nos ensinando qual a 
regra do correto proceder, para 
que estejamos afinados com o 
universo, trabalhando sempre de 
forma equilibrada e harmoniosa 
com o mesmo. Página 8.
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Frequentemente, Dr. Bezerra de Menezes, nobre 
espírito protetor que já poderia alçar esferas superiores 
do mundo maior, permanece em nossa atmosfera de 
dores e provas e comunica-se através do médium 
Divaldo Franco nos congressos, eventos e palestras 
na divulgação da Doutrina Espírita no Brasil e no 
Mundo. Também temos notícias de que muitas casas 
espíritas recebem seu apoio espiritual. Nosso amigo, 
portanto, teve e ainda tem importante participação na 
história do movimento espírita em nosso país.
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes escreveu várias obras 
espíritas, como "A Casa Assombrada", "A Doutrina 

Espírita como Filosofia Teogônica", "Casamento e Mortalha", "Pérola Negra", 
"Lázaro, o Leproso", "Os Carneiros de Panúrgio", "História de um Sonho"  
e "Evangelho do Futuro" entre outros, mas tem como destaque entre as diversas 
publicações o livro: “A Loucura Sob Novo Prisma” que demonstrava um novo 
tipo de loucura causada por obsessão (influências espirituais) e não apenas 
por lesões mórbidas ou degeneração orgânica do cérebro. Com isto, antecipou 
cientificamente as afirmações da medicina quanto à hipótese de que o cérebro 
não gera o pensamento, sendo apenas um instrumento. 
J.F.Velho Sobrinho alinha extensa bibliografia pertencente à Bezerra de Menezes, 
relacionando para mais de quarenta obras escritas e publicadas entre teses, 
romances, biografias e artigos. 

SugESTãO DE LEITurA

Tudo caminha para o Divino
Considerando nossa vida como uma grande jornada, podemos perceber 
que hoje estamos na base da montanha da evolução e que não temos, 
ainda, a visão do topo. Não visualizamos todo o horizonte, o que nos 
mostraria a beleza da vida atual e futura. À medida que formos caminhando, 
iremos avaliando o que havíamos projetado e o que conseguimos realizar, 
fazemos os ajustes e continuamos seguindo em direção ao cume.

Numa perspectiva de análise que só observa a vida corporal, numa visão 
que não vai além disso, consideraria nossa vida como uma vela que vai 
se apagando. Essa perspectiva materialista nos dá prazo de validade, 
com um fim, antecipando muitas vezes a morte, não conferindo assim, 
fidelidade, perseverança. 

O Espiritismo se contrapõe a isso e nos apresenta uma outra perspectiva. 
Se opondo ao materialismo, nos apresenta um caminho composto de 
processos reencarnatórios, reconhecendo a presença da divindade através 
de um plano especial para cada um de nós.

A reencarnação é a medida da misericórdia divina, trazendo oportunidades 
novas de refazer o caminho, merecendo o acolhimento e o amparo, 
num programa em curso.  Nós reencarnamos no lugar que precisamos, 
na família que necessitamos, só faltando fazer a nossa parte. O nosso 
planejamento está correto, não teve erros. Nascemos com condições 
ideais para cumprirmos o projeto. 

Não nos sobrecarreguemos com dúvidas; cuidemos do equilíbrio do corpo 
e do espírito sem excessos de qualquer ordem. O caminho do meio é a 
melhor opção para chegarmos ao cume, sem precisarmos fazer muitos 
desvios e atalhos, que tiram nossa atenção do projeto maior de nossas 
vidas, que é caminharmos para Deus. 

Então que possamos seguir com nosso projeto iluminativo, valorizando 
esta etapa do caminho, construindo no hoje. Como um peregrino que 
mesmo com muitas imperfeições vai ajustando seu caminho, nós devemos 
ajustar o nosso fazendo sempre o nosso melhor.

Mauricio Romão
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CURSOS DA DOUTRINA ESPÍRITA - TURMAS DE AGOSTO 
Dando continuidade às turmas de meio de ano às quintas-feiras, a área Doutrinária 
deu início em agosto a uma nova turma do Curso Básico de Espiritismo.  
Na sequência o aluno poderá se inscrever no Curso de Educação Mediúnica.  
Os cursos acontecem às quintas-feiras, 20h. 
CURSO DE APRIMORAMENTO PARA CUIDADORES DE IDOSOS
Nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro, numa única semana, será realizada mais 
uma turma do curso que tem uma programação destinada a cuidadores de idosos, 
familiares e profissionais. Para mais detalhes e inscrições, acesse o site do IEE  
ou pessoalmente na recepção. 
CELEBRAÇÃO DE 70 ANOS DO IEE - SETEMBRO ESPECIAL 
Durante duas semanas de setembro, de 16 a 29, teremos uma programação com 
palestras especiais, Feira do Livro, apresentações musicais para comemorar os 70 
anos de história do IEE, celebrando também a entrada da Primavera. A programação 
segue com atividades festivas nas turmas da Evangelização no dia 28, encerrando-
se na manhã do dia 29 com um evento artístico e almoço de aniversário nas 
dependências do IEE. Participem deste momento especial da história do IEE! 
CAMPANHA DAS SACOLINHAS DE NATAL / KIT ENXOVAL
No dia 30 de setembro será lançada a tradicional campanha de Sacolinhas de Natal 
e Kit Enxoval. A campanha tem a finalidade de angariar os itens das sacolinhas, 
como roupas, calçados e brinquedos que serão entregues às crianças e jovens 
da instituição LCF e do Projeto Gestantes do IEE. Os itens do Kit Enxoval do bebê 
serão entregues às alunas do Curso para Gestantes de 2020. Sua colaboração é 
essencial para o sucesso da campanha!



Marcelo Willian do Prado

3CONHECENDO BEZErrA DE MENEZES

um breve relato sobre a vida de Adolfo Bezerra de Menezes
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Bezerra de Menezes tem grande 
importância na Seara Espírita, pois foi 
um extraordinário defensor e divulgador 
desta doutrina consoladora.

Nascido no nordeste do Brasil em 
Riacho do Sangue, província do Ceará 
em 29 de agosto de 1831, teve uma 
educação rígida devido à grande 
influência política da família na região  
e do conservadorismo católico da época. 
Foi aluno inteligente e dedicado e, em 
1851 mudou-se para o Rio de Janeiro 
para estudar medicina. Como médico 
realizou diversos trabalhos de pesquisa 
científica na cura do câncer, tratamento 
do cancro e lesões urológicas. Casado 
duas vezes, teve mais de sete filhos 
vindo a desencarnar em abril de 1900.

Deixou um legado de obras e realizações 

que demonstraram o seu compromisso 
às práticas cristãs e uma biografia 
de “Homem de Bem” como prova de 
que exemplificava o amor ao próximo 
que pregava. Antes de seu retorno à 
Pátria Espiritual, foi reconhecido como 
o caridoso “Médico dos Pobres” pela 
assistência e auxílio que prestava aos 

INFÂNCIA E JuVENTuDE

Juliana Despontin

Pensar, sentir e agir
“Ide pelo mundo inteiro e pregai a Boa Nova a toda a criatura!” (Mc 16:15)

doentes que o procuravam e não podiam 
pagar, difundindo que a verdadeira 
medicina era atender aos anseios  
e necessidades reais dos pacientes.

Exerceu na vida pública a sensibilidade 
do político próximo das causas dos 
humildes e dos sofredores no Rio de 
Janeiro, sede do Governo Central, sendo 
crítico fervoroso do comportamento 
político da época, cobrando  
a moralidade e o compromisso com  
a Pátria. Defendia em suas publicações 
e posicionamentos a abolição da 
escravatura no Brasil e o combate às 
práticas da corrupção e dos maus 
pendores daqueles que exerciam o 
poder. Lutou contra o aborto e injustiças. 

Após receber de um amigo a magnífica 
obra de Allan Kardec: O Livro dos 

Espíritos, que mudaria toda sua 
vida face aos novos conhecimentos 
adquiridos e compreendidos à luz  
do Espiritismo, assumiu publicamente 
num ato de coragem, ser espírita apesar 
da resistência da sua família católica 
e de uma sociedade preconceituosa 
diante das revelações da nova doutrina. 
Enfrentou o distanciamento de amigos 
e familiares.  

Em 1889, foi convidado para ser 
presidente da Federação Espírita  
do Brasil, onde assumiu a séria tarefa 
de implantar o estudo e a divulgação da 
doutrina, além de valorizar as unidades 
federativas, aplicando princípios  
de união e de respeito entre todos  
e orientando as atividades do movimento 
espírita em todo o país no trabalho  
de assistência aos necessitados. 

A relevância, beleza e significado da tarefa 
de evangelização espírita infanto-juvenil 
nos faz refletir que toda ação transcende 
a mera transmissão de conhecimentos 
e envolve algo muito mais abrangente:  
a formação integral do ser humano.

Para a mentalidade contemporânea, 
amor talvez não seja a primeira palavra 
que vem à cabeça quando se fala em 
ciência, método ou teoria. Mas o afeto 
teve papel central na obra de pensadores 
que lançaram os fundamentos da 
pedagogia moderna. Nenhum deles deu 
mais importância ao amor, em particular 
ao amor materno, do que o suíço Johann 
Heinrich Pestalozzi. A escola idealizada 
por ele deveria ser não só uma extensão 
do lar como inspirar-se no ambiente 
familiar, para oferecer uma atmosfera de 
segurança e afeto.

Com o propósito de aperfeiçoar as 
faculdades naturais do pensar, sentir e 
agir para formação do homem integral, 
“a educação elementar moral não é outra 
coisa que o puro desenvolvimento do 
querer humano” (Pestalozzi).

Pensar, sentir e agir.
Conhecimento, amor e trabalho. 
Cabeça, coração e mãos. 
Conhecimento doutrinário, aprimo-
ramento moral para transformação social. 

É o fortalecimento da fé raciocinada 
para a vivência do amor e para o 
trabalho no bem. O ser humano é um 

ser que pergunta, indaga, que busca 
e o conhecimento é o produto desse 
processo de questionamentos. O 
conhecimento espírita está nas obras da 
codificação, nas obras complementares, 
na prática do dia a dia. É papel da 
evangelização espírita infanto-juvenil 
proporcionar desde cedo a criança e ao 
jovem o contato com esses conteúdos, 
conceitos, atitudes, valores, proposta 
de ações para que desde o princípio 

da encarnação, possam criar uma 
sólida formação doutrinária entendendo 
o propósito da vida e fazendo suas 
escolhas em conformidade com a lei 
divina. O conhecimento espírita nos 
proporciona a harmonia nas escolhas, a 
superação das nossas imperfeições e a 
busca permanente do sentido da vida, 
na construção de uma fé raciocinada 
e em especial na definição das nossas 
metas na atual reencarnação.

Emmanuel nos esclarece: “Toda  
a tarefa, no momento, é formar o espírito 
genuinamente cristão; terminado esse 
trabalho, os homens terão atingido o dia 
luminoso da paz universal e da concórdia 
de todos os corações.”

Estamos vivendo um momento  
de grandes transformações e convulsões 
sociais. O nosso compromisso é equipar 
crianças e jovens com ferramentas 
necessárias para a realização das tarefas 
a eles confiadas e dos compromissos 
assumidos espiritualmente. Devem 
ser capazes de pensar, sentir e agir 
pela própria experiência, refletindo  
e compreendendo o real significado do 
conteúdo em estudo.        



José Hélio Contador Filho

Que mundo é esse? Nessa vida 
conturbada e cheia de agitação, 
é normal nos sentirmos confusos 
e muitas vezes desesperançosos 
do futuro desse nosso planeta 
que tanto amamos. Parece que 
estamos sem rumo, que nosso 
governador planetário, Jesus, 
abandonou o barco e nos deixou à 
deriva. Será mesmo?

Precisamos entender, entretanto, 
que esse momento de transição 
planetária é fundamental para 
alcançarmos um novo patamar ético, 
moral e espiritual nesse Universo em 
evolução. As reformas necessárias 
passam pelo expurgo de espíritos 
que não se conscientizaram o 
bastante ainda para renovar suas 
atitudes e permanecer na Terra, 
na continuidade de seu processo 
evolutivo. Por isso muitos estão 
desesperados e procurando criar o 
máximo de perturbação no ambiente 
em que vivem, ignorando, porém, 
que esses atos só criarão mais 
dificuldades nas suas vidas futuras.

A superficialidade atual com que 
tratamos todos os assuntos do dia 
a dia decorre de uma quantidade 
imensa de informações que 
recebemos a cada segundo do 
dia, através das mídias e redes 
sociais. E, justamente por não dar 
conta de lidar com todas essas 
informações é que tendemos a 
despachar os assuntos de nossa 
necessidade o mais rápido possível, 
pois a fila aumenta a todo instante. 
Decorre daí a crescente onda de 
frustrações, ansiedade e depressão 
que assolam nosso querido Brasil.

A valorização da vida passa a 
ser questionada e, por nossa 
hereditariedade animalizada e 
instintiva, passamos a dar mais valor 
ao “ter” do que o “ser”, esquecendo 
que o único motivo de estarmos de 
passagem nessa encarnação é a 
evolução espiritual, seguindo as Leis 
Divinas que servem de guia para 
nossos atos e comportamentos. 
Daqui nada levamos de material.

Por vezes nos sentimos tristes e 
com um enorme vazio dentro de 
nós, esquecendo que ninguém 
passa por aqui sem um motivo ou 
um propósito de vida. Graças ao 
chamado “véu do esquecimento” 
não sabemos como foi nossa vida 
espiritual até hoje ou como ela 
será no futuro, devido ao nosso 
livre arbítrio, o que traz certo  
grau de incertezas sobre a razão 
das dificuldades que passamos 
nesse momento. 

A certeza que temos é que, sem 
exceção, todos nós estamos 
fadados a progredir espiritualmente 
até o ponto mais alto de um ser 
angelical, mas tudo depende do 
ritmo que vamos empreender nessa 
jornada. Esse ritmo de evolução 
é totalmente individual e depende 
somente do nosso esforço em 
compreender que as lições dos 
caminhos que Jesus nos deixou 
são aqueles que nos levarão mais 
rápido ao topo dessa montanha 
espiritual. Vale lembrar que o maior 
ensinamento foi simplesmente amar 
a Deus acima de todas as coisas e 
amar e respeitar ao próximo como 
a si mesmo. Sempre que cito essa 
frase gosto de completar que o 
ato de amar ao próximo envolve 
todos os elementos da natureza, 
desde o reino mineral até o hominal, 
passando pelo reino vegetal e 
nossos irmãos animais.

O grande motor desse processo 
evolutivo pelo qual passamos aqui 
na Terra é o autoconhecimento, que 
nos dará a verdadeira dimensão 
dos erros e vícios que deverão ser 
transformados em virtudes. Um 
dos processos para seguir nesse 
caminho é o da Individuação, 
definida por Carl Jung como sendo 
o processo paulatino de expressar 
nossa singularidade, ou seja, a 
“marca de Deus” talhada em cada 
um de nós, como seres únicos no 
Universo.

Quando pensamos em Individuação, 
e não em Individualismo, podemos 
conceituar alguns itens que 
esclarecem bem esses dois 
extremos do nosso pensamento:

•  Na individuação encontramos 
a necessidade, enquanto 
no individualismo prevalece  
o interesse pessoal.

•  Na individuação temos  
a consciência, no individua- 
lismo o ego.

•  Na individuação experimen-
tamos a realização pessoal e no 
individualismo a insaciedade.

•  A individuação é fruto do amor  
e o individualismo é o canteiro 
do egoísmo.

(veja a lista completa no livro de 
referência bibliográfica)
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A vida, um presente de Deus
Não estamos ainda em condições 
de passar por essa vida sem dores 
e sofrimentos, porém podemos 
fazer das nossas experiências um 
excelente campo de aprendizado, 
humildade e resiliência. A felicidade 
terrena é relativa à posição em 
que nos encontramos no caminho 
evolutivo e, ao entendermos isso, 
passaremos a valorizar mais nossas 
vivências dessa encarnação.

Se não identificarmos e aceitarmos 
nossas imperfeições teremos 
muita dificuldade em promover 
o auto amor e o auto perdão 
e, consequentemente, não 
conseguiremos perdoar aqueles 
que caminham ao nosso lado.

Vale lembrar que o remédio  
é aprender a agradecer e amar  
a vida que temos e o que somos, 
vivendo cada dia como se fosse 
singular, pois o único momento 
em que podemos agir e fazer algo  
é o aqui e o agora. O passado 
serve de aprendizado e, se 
nos prendermos demais nele, 
podemos ter a depressão como 
companheira; já o futuro ainda não 
chegou e se nos preocuparmos 
dema is  com e l e  t e remos  
a ansiedade ao nosso lado.

A mensagem que podemos deixar é 
de se viver intensamente cada dia, 
cada qual se preocupando com seu 
progresso individual, mais do que 
cuidando da vida dos outros. Essa 
jornada é única e a colheita será 
fruto do que plantarmos. 

Encerro com uma frase dita por 
uma jovem frequentadora de um 
grupo de mocidade: “Fala-se 
muito que o jovem é a esperança 
do futuro, mas na verdade ele é o 
executor do agora”.

Um abraço fraterno.

Referência bibliográfica: Escutando Sentimentos: 
a atitude de amar-nos como merecemos. Editora 
Dufaux – Wanderley de Oliveira pelo espírito 
Ermance Dufaux.
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A - Preencha as lacunas com as letras correspondentes aos números 
e descubra qual é o nome dados aos profetas da atualidade.

B - Reescreva no balão a frase que está detrás para frente, 
transmitida pelo espírito para o jovem.

“Profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens  
e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual."

5EVANgELHO

Capítulo XXI: Haverá falsos Cristos e falsos profetas
Amilton Maciel

Equipe de Evangelização Espírita do IEE

Sobre esta passagem do evangelho, os 
conselhos de Erasto e do apóstolo João 
(Evangelho segundo o Espiritismo, 
Cap. 21), sobre nos colocarmos em 
alerta contra os falsos profetas, tanto 
encarnados quanto da erraticidade, se 
fazem mais uma vez necessários nos 
tempos atuais.
Vivemos uma época em que o império 
do ego tem se alastrado, principalmente 
por conta das mídias sociais, o 
hedonismo tem sido a filosofia de um 
número crescente de pessoas. 
Na atualidade a busca pelo prazer e 
exaltação ególatra de si mesmo tem 
sido uma prática em ascensão, em 
que mais pessoas buscam ter e exibir 
ao invés de ser, o terreno é fértil e fácil 
para os falsos profetas, personificados 
em gurus e guias que difundem as 
mais estapafúrdias teorias, não raro 
cobrando caro por isso, tanto em valores 
monetários quanto morais e pessoais.
Nossa sociedade tornou-se uma 
sociedade de informação, notícias 
alimentam não só nosso dia-a-dia 
como até a nossa economia e definem 
a nossa jornada de trabalho. Nessa 
rotina de sobrecarga de informações, 
de ansiedade sobre a vida, emprego, 

relações, é natural que as pessoas 
sintam-se perdidas, fragilizadas, 
busquem orientações, um norte por 
onde se guiar e nessa busca acabam 
apegando-se à promessas fantasiosas, 
teorias irracionais e a seus propagadores, 
como uma tábua de salvação em meio 
ao caos, e é aí que nos deparamos com 
os falsos profetas da nossa atualidade.
Atire a primeira partícula atômica quem 
nunca recebeu uma corrente, ou uma 
propaganda de um guru quântico, com 
um discurso pseudocientífico, pregando 
maravilhas que podemos fazer apenas 
reprogramando nosso “DNA quântico”, 
ou nos chamando para um seminário, 
workshop ou palestra, propagando 
maravilhas que poderia nos ensinar a 
fazer, para resolver praticamente todos 
os nossos problemas, através das mais 
fantásticas teorias, nos dias de hoje 

quase sempre ligados à física quântica, 
e quase sempre também exigindo de 
nós apenas um pequeno empenho.
Nós, espíritas, sabemos que podemos 
sim mudar nossa vida, nossa vibração, 
nossa sintonia, mas não através de 
conceitos pseudocientíficos, ensinados 
por auto proclamados mestres e 
orientadores; sabemos que o único 
caminho que existe é a reforma íntima, 
e não é nada fácil, e não será uma ou 
duas palestras ou workshops que nos 
proporcionarão isto.
Os falsos profetas encontram-se hoje em 
dia personificados nesses propagadores 
de teorias pseudocientíficas, que 
pretendem facilitar nosso caminho 
ou nos ensinar fórmulas mágicas de 
solução, e que fascinam sobremaneira 
aqueles que gostariam de encurtar os 
caminhos que precisamos percorrer 
para nosso progresso. O terreno 
é fértil para o florescimento destes 
personagens, mas cabe a nós a tarefa 
de sabermos distinguir a fantasia da 
realidade, a promessa mágica da 
orientação racional e séria.
Mais do que nunca precisamos nos 
precaver e nos alertar para os falsos 
profetas e também para os falsos 

EVANgELHO PArA CrIANçAS

Set/Out 2019

Cristos, afinal não faltam aqueles que 
nos assediam com promessas de 
facilitar nossa vida, com a alegação 
de serem detentores de verdades não 
acessíveis à maioria das pessoas, 
mas acessíveis a eles, e que nos 
podem ensinar mediante um pequeno 
compromisso moral, pessoal ou 
financeiro. Como nos alerta Luís,  
o espírito protetor (Evangelho Segundo 
o Espiritismo, Cap. 21, item IV), estes 
falam de suas visões e de suas opiniões, 
e não de Deus, e falam para entreter as 
pessoas, para fasciná-las e para que 
sejam exaltados como orientadores  
e tenham sua fama lembrada.
Sabemos que o nosso guia e modelo 
seguro é Jesus de Nazaré, seu exemplo 
e seus ensinamentos desde há 2000 
anos nos mostram o caminho e nos 
orientam nas atitudes. O que precisamos 
para superar nossos problemas  
e nossas dificuldades está em nós 
mesmos, é o nosso esforço pessoal  
e consciente que irá nos levar rumo 
ao progresso, e com isto mudar nossa 
sintonia, melhorar nosso entendimento, 
acalmar nossas angústias e permitir 
que vejamos os desafios a nossa frente 
de maneira racional e lógica, para que 
possamos enfrentá-los com chances 
reais de sucesso.

Capítulo XXI: Haverá falsos Cristos e falsos profetas
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Felipe Camacho

Jornal IEE                             ASSuNTO EM FAMÍLIA

A importância da família para o 
desenvolvimento da sociedade 
humana é pauta constante no campo 
de estudo dos homens, assim como 
sua importância para o processo 
evolutivo do Espírito.
“De todas as associações existentes 
na Terra – excetuando naturalmente a 
Humanidade – nenhuma talvez mais 
importante em sua função educadora e 
regenerativa: a constituição da família”, 
afirma o Espírito Emmanuel.2

Ante tais colocações, que ressaltam a 
grandiosidade da formação familiar para o 
desenvolvimento da sociedade humana, 
assim como para a educação do Espírito 
imortal, convém refletir sobre os princípios 
que regem a vida, de onde parte o ser, 
da simplicidade e da ignorância para a 
sublimidade da angelitude, utilizando-
se das diversas oportunidades na 
reencarnação para tal conquista.
Baseados no entendimento do amor 
como sendo Lei Maior, emanada do 
Criador, que rege todo o Universo, faz-se 

mister observar com muita atenção que é 
o próprio amor o ingrediente fundamental 
que deve nortear toda a ação dentro 
do núcleo familiar, assim como o seu 
desenvolvimento em plenitude é o 
produto final que se almeja alcançar.
A relação familiar deve contar com o 
componente essencial do amor puro 
que vai construir as relações que 
servirão de exemplo fundamental.

Sendo assim, vemos pais 
preocupados quanto aos seus atos, 
aos seus costumes, suas atitudes 
em sociedade, seus hábitos, que são 
objeto de observação e de referência 
na educação dos filhos.
O convite é poder observar a 
responsabilidade dentro da Família, 
com a perspectiva da reencarnação 
e todo o grande processo envolto 

CrôNICA ESPÍrITA

Elisa Pereira     

O sentimento de gratidão é o que 
prevalece diante da oportunidade de 
termos importante obra na Doutrina 
Espírita à disposição de todos. Através 
de uma linguagem clara e objetiva 
Léon Denis, no seu livro intitulado “O 
Problema do Ser, do Destino e da Dor”, 
na terceira parte, trata entre outros 
tópicos da disciplina do pensamento 
e a reforma do caráter, onde nos 
esclarece e orienta a respeito da 
importância de cuidarmos do quê e no 
quê, pensamos. Salienta ainda o autor 
que “não há assunto mais importante 
que o estudo do pensamento, seus 
poderes e ação”.

Em qualquer campo de atuação nas 
atividades sociais, no mundo dos 
encarnados e dos desencarnados, 
a ação do pensamento acontece. 
O pensamento, como colocado por 
Léon Denis “não atua somente em 
roda de nós, influenciando nossos 
semelhantes para o bem ou para  

o mal; atua principalmente em nós, 
gera nossas palavras, nossas ações 
e com ele construímos, dia a dia o 
edifício grandioso ou miserável de 
nossa vida presente e futura”. Ou 
seja, se mantivermos pensamentos 
construtivos e edificantes ficamos 
imersos em vibrações de melhor 
qualidade, atraindo elementos 
semelhantes para o nosso corpo 
fluídico e somático, de modo a 
nos propiciar bem-estar, estado de 
confiança e otimismo.

No entanto, o contrário também é 
verdadeiro. Se nosso pensamento 
permanece ligado a sentimentos 
inferiores, como paixões, ciúmes ou 
ódio acabamos por criar imagens 
dessa categoria que se acumulam 
em nosso corpo fluídico, favorecendo 
o desequilíbrio e podendo até 
desencadear doenças no corpo 
somático.

Somos influenciados pelos 
pensamentos presentes nos meios 
em que transitamos, trabalhamos  
e vivemos. Por isso o autor nos alerta em 
relação à necessidade de aprendermos 
a “fiscalizar os pensamentos,  
a discipliná-los, a imprimir-lhes uma 
direção determinada, um fim nobre  
e digno”. Uma verdadeira potência de 
realizações em nossas mãos!

Em nossa vida diária é necessário 
escolhermos os assuntos que 
t ra tamos nas mais  s imples  

e cotidianas conversações com 
nossos pares e conhecidos, pois 
nas “conversas estéreis e às 
vezes maléficas, o pensamento se 
enfraquece e a alma esvazia-se”. 
O estudo silencioso e tranquilo 
certamente será revigorante para  
o pensamento da criatura humana. 
Usemos o filtro da utilidade. Se for útil 
será dito. Se for útil será lido. Como 
sugere Léon Denis: “ vamos nos aplicar 
à leitura de obras substanciais, que 
possam nos esclarecer a respeito das 
leis profundas da vida e facilitar nossa 
evolução”. Isso nos fortalece, cria 
repertório para termos discernimento 
e sabedoria e conseguiremos separar 
os pensamentos menos úteis dos 
pensamentos mais elevados. Estes 
poderão nos acrescentar inteligência 
e consciência, favorecendo  
o crescimento, a i luminação  
e a renovação do caráter.

As potências da alma  
V - A disciplina do pensamento e a reforma do caráter

da reforma íntima. E tão somente 
pelo amor, conseguimos o caminhar 
evolutivo tão almejado. 
Com isso, cada ser em sua específica 
família está mais que pronto para 
assumir suas responsabilidades pelo 
amor a si e ao próximo. 
Familiares cada vez mais conscientes 
de suas responsabilidades (conhecer 
e acolher as bases do sentimento e 
do caráter), encontrarão certamente 
desafios para o adequado desempenho 
de suas tarefas, a partir da sua própria 
transformação íntima.
Teremos o amparo constante da 
Espiritualidade amiga a nos inspirar 
os bons propósitos, como também a 
Doutrina Espírita enviado por Jesus a 
nortear os nossos caminhos.

Referências:
1 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 33. cap. IV, 
item 208. 2 XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador. 
Pelo Espírito Emmanuel. 14, cap. V, q. 110. 3 XAVIER, 
Francisco Cândido. Vida e sexo. Pelo Espírito 
Emmanuel. 7. cap. 2.  4 KARDEC, Allan. O Evangelho 
segundo o Espiritismo. 131. cap. XIV, item 9.

responsabilidade dentro da família



ATENDIMENTO FrATErNO
DIA HOrA OBJETIVO / TEMA

2a. e 
5a.feira 19:30

O Atendimento Fraterno 
presta-se a receber todos 
que buscam na Doutrina 
Espírita o abrigo para as 
suas questões existenciais.4a.feira 12:00

PrOgrAMAçãO

MENSAgENS DE AMIgOS

Faz-se necessária a gratidão.Grati-
dão pelo ontem, pelo hoje e por 
tudo que virá. 
Pelo que tens e pelo que não tens.
Por onde estejas e por onde não 
estejas Pelos que te rodeiam e por 
aqueles que se mantêm distantes.É 
necessário agradecer.
O contexto de tudo cabe a Deus saber, 
e a ti, agradecer as bênçãos recebidas 
a cada dia, a cada momento, em cada 
interação.
Tudo te será revelado no devido tempo, 
à medida de tua evolução.

*********
Oremos sempre pelos ausentes e pelos 
esquecidos.
São tantos aqueles que não fazem 
parte dos nossos lares ou dos nossos 
pequenos círculos de relacionamento 
e que precisam do auxílio fraterno, do 
amor que só a Fé ou um irmão de Fé 

pode proporcionar.
Esquecidos por seus pais, por seus 
familiares, por seus amigos. Perdidos 
em orfanatos, desenganados por 
doenças debilitadoras ou imersos no 
mundo dos vícios.
Quem zela por eles? Quem ora por eles?
Há de fato uma legião de espíritos 
desencarnados rogando por auxílio 
e buscando promover o bem-estar 
e a recuperação. No entanto, cabe 
também ao mundo dos encarnados o 

olhar amoroso e o carinho da prece e 
da vibração.
Nem todos têm a possibilidade ou os 
recursos físicos para estarem próximos 
no auxílio, mas todos possuem o poder 
da fé, do amor e da caridade e, acima 
de tudo, da oração poderosa e firme 
para qualquer situação.
Contamos com você. Eles contam 
com você.

*********
Uma pequena oração
Que o que brote em ti seja só amor.
Que o que floresça em ti seja só 
compaixão.
Que o que cresça em ti germine 
caridade.
Que o que evolua em ti se expanda por 
todo o teu redor.
Que o AMOR seja sempre maior.

PALESTrAS E PASSES
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 

02 Set Brasil, Coração do Mundo, Pátria  
do Evangelho

09 Set Quem são os Espíritos, como  
são e como vivem

16 Set 70 anos de IEE
23 Set Familia Espírita - Desafios e Conquistas
30 Set Vivência do homem no mundo

07 Out Santo Agostinho e sua mensagem  
no Evangelho Seg.Esp.

14 Out A fé produtiva
21 Out Os sãos não necessitam de médico
28 Out Esforço individual e auxílio dos Espíritos

QUARtAS-FEIRAS - 12 h
04 Set Coragem e Paciência 
11 Set A Prece
18 Set 70 anos de IEE
25 Set O Pensamento de José Herculano Pires 
02 Out Sem medo de ser Feliz 
09 Out A importância da vida encarnada
16 Out Lei do Progresso
23 Out Família 

30 Out Educação, instrução.  
Conhecimento e sabedoria

QUINtAS-FEIRAS - 20 h
05 Set Riqueza e pobreza 
12 Set Ser e ter
19 Set 70 anos do IEE

26 Set A responsabilidade da Casa  
Espírita e dos Espíritas 

03 Out Espiritismo e espiritualismo

10 Out A efetividade das Leis Morais  
de Cristo na Atualidade

17 Out A pedagogia de Jesus
24 Out Corpo - uso e responsabilidade
31 Out O Evangelho segundo o Espiritismo

SábADo - 10 h

07 Set Feriado -Independência do Brasil - IEE 
fechado

14 Set Evangelização Infantil
21 Set 70 anos de IEE
28 Set Evento da Evangelização
05 Out Em busca da evolução
12 Out Feriado - Nossa Sra. Aparecida - IEE fechado

19 Out Conhece-te a ti mesmo. Como lidar com 
as emoções

26 Out Paciência e resignação

CurSOS
ÁREA DOUTRINÁRIA

4a.feira

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

15:00 Estudo: Leis Morais
18:40 Obras de Joanna de Ângelis

5a.feira 18:30 Evangelho Segundo  
o Espiritismo

20:00 Básico de Espiritismo II
Sáb. 10:00 Educ. Espírita para Infância
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ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
17:00 Inglês Básico
18:45 Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)

3a.feira 19:30 Espanhol (Básico I /II e Interm.)

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

5a.feira 19:45 Informática - Internet
Sáb. 10:00 Informática básica

ÁREA FILANTRópICA

3a. e 
5a.feira 14:30

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê

4a.feira 15:00 Curso para Gestantes

Mensagem recebida durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual

Adelina Batlle

O IEE na minha vida

MATErIA ESPECIAL

Em 1967, a convite de uma vizinha, 
D. Rosa Estelita de Alvarenga, que 
ministrava cursos da doutrina espírita 
no Centro Espírita do Itaim, resolvi 
conhecer a doutrina por curiosidade.
Logo no primeiro dia a casa me 
conquistou pela simplicidade, pela 
acolhida e principalmente pelos 
ensinos que D. Rosa ministrava sobre o 
Evangelho de Jesus. A cada reunião ia 
compreendendo melhor e aceitando com 
toda a minha racionalidade os ensinos 
trazidos até nós, por Alan Kardec. E foi 
assim que me tornei espírita e passei a 
frequentar com assiduidade esta casa. 
Naquele tempo o CEI era uma edícula 
situada no meio de um terreno muito 
grande, fundado pelo Sr. Jovine e Sr. 
Joaquim e após três anos, meu marido 
João Batlle, começou a freqüentar e 
trabalhar sua acentuada mediunidade. 
Tempos depois, já fazíamos parte do 
Conselho do CEI, surgiu a ideia da fusão 
com a escola espírita Hilário Ribeiro, que 
era a única que existia em São Paulo, 
fundada pelo professor Emílio Manso 
Vieira e o nosso querido Vinicius. Após 
muitas reuniões, surgiu o Instituto Espírita 
de Educação, construído numa obra 
muito grande e moderna para a época. 
O Sr. Nelson Firmino foi o engenheiro 

que dirigiu a obra. Mas a dificuldade 
financeira era imensa e quando já 
não tínhamos dinheiro para terminar o 
prédio, começou a frequentar a casa 
um senhor catalão, chamado Pontes, 
que juntamente com conhecidos seus 
se prontificaram a terminar a construção 
e a escola pode finalmente ser aberta.
Uma escola muito bem orientada 
e organizada com 70% dos alunos 
pagando mensalidade e o restante 
com bolsa de estudo. O presidente da 
época era o Sr Abreu, depois entrou o 
Dr. Sergio Oliveira e também o Dr. Ary 
Lex, gente de muita cultura que passou 
pela nossa casa. Mas as dificuldades 
financeiras foram aumentando e chegou 
um momento que a escola precisou 
ser fechada. Com muitas dívidas, o IEE 
fez um acerto com a USE em troca de 
usarem o prédio por determinado tempo, 

enquanto não construíam a sede própria.
Trabalhamos ao lado da querida amiga 
Geny, do médium João Spósito e sua 
esposa Vera. Durante esses encontros, 
fui convidada pelo José Rodrigues 
Passarinho, para fazer uma palestra. 
Nós tínhamos já alguns trabalhos à noite 
e não tínhamos muitos palestrantes na 
casa. Foi assim que comecei a falar  
em público com 40 anos, porque 
achava que em meu nome, Adelina, 
poderia falar alguma coisa errada, 
mas em nome de uma doutrina como 
a espírita, eu nunca teria o direito de 
errar, mesmo porque as pessoas vêm 
à casa espírita para aprender. 
E assim foi minha participação no IEE. 
Quando começaram as negociações 
da venda do prédio antigo, eu estava 
afastada por motivo de doença do meu 
marido, mas tive grande assistência por 
parte da equipe de passes a domicílio 
desta casa e de grandes amigos 
angariados ao longo de minha vida 
com o IEE. Estão todos dentro do meu 
coração. Fiquei muito feliz e honrada com 
a homenagem que recebi em dezembro 
passado e espero ter feito o necessário 
em minha trajetória me preparando para 
tarefas que venham a surgir quando eu 
partir para a espiritualidade. 
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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

resignação na adversidade
“Tenho-vos dito isso, para que em mim 
tenhais paz; no mundo tereis aflições, 
mas tende bom ânimo; eu venci o 
mundo”.  Jo 16,33

Temos uma tendência em não 
compreender os infortúnios, reveses e 
infelicidades que nos acometem, em 
nosso dia a dia. Quantos de nós não se 
vítima e pergunta-se "Por que Deus deixou 
que tal coisa acontecesse comigo?" 

Conforme investimos nosso tempo no 
estudo das obras Espiritas, fica cada 
vez mais fácil compreender a dinâmica 
da vida e sua pedagogia para o 
aprendizado do Espírito imortal.  Nossa 
vida na Terra não é uma obra do acaso. 
Nem tão pouco nosso planeta é uma 
colônia de férias. As sucessivas vidas, 
as quais somos submetidos, tem por 
objetivo nossa promoção evolutiva! 

Dessa forma deveríamos, na realidade, 
nos perguntar "Para que, estou 
passando por isso? Qual a lição ainda 
não apreendida por mim, que a vida 
quer me ensinar?" 

Existem "males" que são gerados 
na vida atual pelo nosso proceder.  
E outros que foram gerados em vidas 
pregressas.

"De duas espécies são as vicissitudes 
da vida, ou, se o preferirem, promanam 
de duas fontes bem diferentes, que 
importa distinguir. Umas têm sua 
causa na vida presente; outras, fora 
desta vida." - O Evangelho Segundo o 
Espiritismo Cap.V - Item 4

 Quando realizamos alguma ação que 
venha ferir a lei de Deus, a vida entra 

com seus mecanismos educativos, 
nos ensinando qual a regra do correto 
proceder, para que estejamos afinados 
com o universo, trabalhando sempre 
de forma equilibrada e harmoniosa 
com o mesmo. 

A bondade divina sabe qual a melhor 
lição a nos "abrir os olhos" e ela pode 
se manifestar de diversas formas, tais 
como doenças, escassez de recursos, 
relacionamentos desafiadores, 
limitações do corpo físico, etc. Isso 
acontece porque em nosso atual 
estágio evolutivo temos maior tendência 
a dar atenção e a valorizar aquilo que 
perdemos ou que não possuímos.

Quando não há uma clara compreensão 
destes mecanismos pedagógicos, 
estas lições que nos chegam como 
bênçãos podem ser mal interpretadas e 
incompreendidas e podem até mesmo 
nos deixar aflitos e com medo da vida.

Alguns fatos podem ser modificados 
através da nossa vontade, esforço 
e disciplina. Outros não dependem 
de nós, mas da vontade divina, que 
sempre proporciona o que há de 

melhor para nós! Neste caso como 
proceder?

"Há males que independem da maneira 
de proceder do homem e que atingem 
mesmo os mais justos. Nenhum meio 
terá ele de os evitar?

Deve resignar-se e sofrê-los sem 
murmurar, se quer progredir. Sempre,  
porém, lhe é dado haurir consolação 
na própria consciência, que lhe  
proporciona a esperança de melhor 
futuro, se fizer o que é preciso para  
obtê-lo.” - O Livro dos Espíritos - Q924

Precisamos ter sabedoria e buscar 
autoconhecimento para identificar o 
que pode ser mudado (e não ficarmos 
passivos diante da vida) e também 
ter consciência do que não pode ser 
modificado.  Em ambos os casos 
deveremos estar com Jesus “... no 
mundo tereis aflições, mas tende bom 
ânimo", buscando bom ânimo na 
nossa jornada diária!

Revolta, desesperança, medo, 
sensação de abandono por Deus 
e ausência de fé são as piores 

Jornal IEE                             MATÉrIA DOuTrINÁrIA

Cláudio Marins

Set/Out 2019

posturas que podemos ter diante 
das adversidades da vida. Onde mais 
somos atingidos pelo sofrimento  
é também onde mais necessitamos 
burilar nosso espírito. A resignação 
é o melhor testemunho da nossa 
compreensão e a melhor prova  
do nosso amor a Deus.

Algumas orientações para nos 
mantermos firmes e com a paz que 
Jesus nos envolve: manter a paciência, 
não se rebelar contra os impositivos 
que possam nos contrariar, não se 
deixar ofender com as incompreensões 
dos mais próximos de nosso convívio, 
como nos ensinou Jesus "oferecer 
a outra face" quando estivermos 
sendo subjugados à rispidez das 
criaturas agressivas de nosso convívio, 
renunciar ao que não podemos possuir 
mesmo sendo algo muito desejado por 
nós, conformar-se com os sacrifícios 
que tenhamos que fazer diante  
da escassez financeira, não reclamar 
de quem quer que seja, consolar-se em 
preces profundamente sentidas com 
a certeza de que a Providência Divina 
suprirá nossas necessidades, recorrer 
à sustentação vibratória dos amigos 
espirituais pela leitura evangélica  
e estudo doutrinário.

E, acima de tudo, lembrarmos que  
o que chamamos de sofrimento  
é um pequeno estágio de nossas vidas  
e tem data para cessar. Munidos de 
coragem e resignação iremos vencer 
as adversidades que o mundo nos 
traz, nos tornando fortalezas vivas  
e superando os limites criados por nós 
mesmos... e quando a lição estiver 
finalmente aprendida, poderemos dizer 
"eu venci o mundo"!

APOIO


