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A família em plenitude

A família é a célula mater do organismo social, sendo responsável pelas
ocorrências grupais na humanidade. Tudo quanto acontece no lar reflete-se
no conjunto externo da comunidade. Página 4

LEIA TAMBÉM

Conhecendo
a Área Educacional

A Área Educacional do IEE
oferece cursos extracurriculares
para pessoas em condição de
vulnerabilidade financeira e social
permitindo que tenham acesso
ao conhecimento e, com ele, que
possam se colocar melhor no
mercado de trabalho. Página 3.

Infância e Juventude

Evangelizar
uma
criança
é espiritualizar o porvir, legandolhe a lição clara e pura do
ensinamento cristão a fim de que,
verdadeiramente, viva o Cristo nas
gerações de amanhã. Página 3.

Evangelho

“Busca e acharás, trabalha
e produzirás e dessa maneira
serás filho das tuas obras, terás
o mérito da sua realização, e serás
recompensado segundo o que
tiveres feito”. Página 5.

Juventude

A coragem não é a ausência
do medo, mas sim, é agir
independentemente
dele
para
seguir em frente. Aliás, o medo é um
sentimento que vai se dissipando
ao longo da nossa evolução,
conforme vamos nos tornando mais
preparados e confiantes. Página 5.

Crônica Espírita

O evangelho no lar é um momento
de comunhão entre a família e
a Espiritualidade Maior, onde os
corações se abrem mais facilmente
a Jesus em busca de melhores
caminhos para o entendimento e a
convivência feliz. Página 6.

Matéria Especial

O mundo passa por muitas
mudanças, mas em todos os
tempos encontramos a presença
materna lutando para entregar
à humanidade o que tem de
melhor, seu filho, para que o seu
caminhar seja de esperança, fé e
transformação. Página 7.

Matéria Doutrinária

Não é pela consanguinidade que
os verdadeiros laços familiares
se dão, mas sim pela simpatia
e pela harmonia de pensamentos
que a união dos espíritos
se prolonga para além da
encarnação que vivenciaram
juntos. Página 8.

Assunto em Família

A conformação da família na
atualidade se faz de maneiras
diversas e isso não é o mais
importante. O que se faz relevante
é a forma de olhar para essa família.
Página 6.
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SEJA UM VOLUNTÁRIO
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Esterlita Moreira

Tempos desafiadores

Um convite ao serviço voluntário

Vivemos dias difíceis de superação, de reencontro conosco e de reconhecimento
do próximo. O coronavírus está conclamando os seres para uma solidariedade
compulsória, com a finalidade de preservação da saúde, mas também para
a busca de soluções econômicas e sociais, de ordem psicológica e material.
Por meio do isolamento social fomos chamados a repensar e observar os
verdadeiros valores da vida, este bem eterno, concedido pelo Criador, que
na maioria das vezes é tratado com descaso, ou apenas colocado a serviço
do imediatismo, esquecendo o homem seu destino, como jornadeador, de
encarnação em encarnação, na construção de sua evolução ético moral.
Dentro desse arquétipo, as soluções evolutivas se baseiam na solidariedade,
e o momento atual oportuniza uma atitude de comprometimento mútuo,
norteada pela Lei Natural.
Esta edição auxilia na construção desse comprometimento uma vez que o mote
está na família, essa sociedade ditosa e essencial na formação humana.
Nas questões 774 e 775, de o LE, Kardec questiona os Espíritos superiores
sobre a sociedade familial e a resposta conduz claramente à responsabilidade:
dentre os laços sociais necessários à humanidade, o grupamento familiar
constitui inexorável ferramenta de aprendizado evolutivo. O relaxamento
desses laços naturais recrudesce o egoísmo, essa chaga que deve ser
extirpada urgentemente da humanidade terrena.
Dentro dessa perspectiva a presente edição passa pelos diferentes temas
relacionados às relações familiares. Esperamos que as reflexões produzidas
pelos nossos colaboradores possam resultar favoráveis na realização da
solidariedade fraterna.
Ressaltamos, o momento exige especiais esforços nos grupamentos familiares
de superação do desafio. Assim, é de fundamental importância o norteamento
dos pensamentos, é primazia, devendo ser positivos, com vistas à promoção
do bem de todos e para o reencontro individual com a paz interior.
Na conquista da plenitude, cabe o cultivo de estado de oração, em qualquer
lugar e a qualquer hora, para o equilíbrio individual e comunitário.
Agradecemos a todos os trabalhadores do bem e desejamos a todos uma
profícua leitura.
Helga Klug

O Setor de Voluntariado do IEE conta com uma estrutura para receber
todos que desejam colaborar com as atividades em prol do próximo. Para
isso propõe alguns caminhos a serem percorridos. As inscrições estão
sempre abertas, bastando preencher a “ficha de inscrição ao trabalho
voluntário” pessoalmente ou pelo site. O passo seguinte é participar da
apresentação que conta a história da casa, sua origem e suas finalidades
doutrinárias, educacionais e filantrópicas. Esta reunião acontece toda
primeira quinta-feira do mês, quando também são informados sobre
as oportunidades de trabalho voluntário e os pré-requisitos específicos
para cada tarefa, sempre conciliando disponibilidade e experiência dos
participantes com as necessidades da casa.
Emmanuel, em Pensamento e vida, nos diz que “além do trabalhoobrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos
ao prazer de servir”. Muito embora, o Espírito encarnado esteja cativo à
matéria densa e sob injunções da mesma, pode ele ainda “fruir a ventura
do serviço voluntário aos semelhantes”. E ressalta-nos ainda, que “não
vale, contudo, agir por agir”.
Desse modo, faz-se necessário um conjunto de esforços para que nossa
vontade de servir se consolide e prospere não somente com teorias, mas
na forja do trabalho disciplinado e comprometido. “Disciplina, disciplina e
disciplina” foi o conselho que Chico Xavier recebeu do mesmo benfeitor,
o qual se expande e se aplica a todos nós que queremos realizar algo que
nos edifique e atenda ao bem comum.

NOTÍCIAS DO IEE
SEMINÁRIOS: QUALIDADE NA PRÁTICA MEDIÚNICA - foi cancelado e nova
data para o segundo semestre está sendo avaliada. Acompanhe pelo site do IEE.
TERAPIA ATRAVÉS DA ARTE – foi transferido para o segundo semestre,
em setembro, porém acompanhe pelo site do IEE e redes sociais a nova data.
CURSO PARA CUIDADORES: Foi reprogramado para o segundo semestre.
Verificar a data no site do IEE e redes sociais.
AS DEMAIS ATIVIDADES DO IEE: PALESTRAS: estão sendo transmitidas
somente on line, nos mesmos dias e horários.
EVANGELIZAÇÃO INFANTIL: aulas em vídeo. Confira nas redes sociais.
TRABALHOS DE VIBRAÇÃO: Os grupos continuam com seus trabalhos
de vibrações on line.

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

CURSOS DOUTRINÁRIOS: As turmas estão conectadas por plataformas e dando
continuidade das atividades. Sobre os cursos: Estudos sobre Joanna de Ângelis,
Evangelho e Livro dos Espíritos faça sua inscrição pelo site ou contate nossa
secretaria.
ÁREA EDUCACIONAL: Cursos de Inglês, Espanhol e Oficina de Leitura também
estão acontecendo somente on line.
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Marina Flandoli

(Re)conhecendo a área educacional do IEE
mais voluntários comprometidos,
solidários e capacitados; o público
também aumentou, e hoje a casa
atende
crianças,
adolescentes,
adultos e até a melhor idade, todos em
turmas específicas e de acordo com
cada perfil. Os programas didáticos
também
sofreram
reformulação,
graças ao belo trabalho de dedicados
monitores voluntários.

Muitos frequentam as palestras de nosso
querido IEE e sabem que, além delas,
contamos com várias outras atividades,
como os cursos de aprendizado da
doutrina espírita, atividades filantrópicas,
evangelização infantil. Mas você sabia
que, além disso, há anos o IEE também
oferece cursos extracurriculares?
Sim! O IEE, que teve sua origem
quando o Departamento de Educação
da USE se destacou desta, em 1949,
tornando-se entidade independente,
nasceu justamente com o objetivo de
proporcionar educação e instrução à
comunidade, não se limitando ao estudo
dessa doutrina maravilhosa da qual
somos adeptos.
Atualmente, algumas mudanças foram
implantadas nos cursos extracurriculares,

permitindo que mais pessoas, em
condições de vulnerabilidade financeira e
social, tenham acesso ao conhecimento
e, com ele, possam se colocar melhor
no mercado de trabalho.
Os cursos foram ampliados, ganhamos

São 230 alunos divididos em 7 turmas
de inglês, 3 turmas de espanhol, 2
turmas de informática, 1 turma de
internet e 3 turmas de oficina de leitura e
escrita, que preenchem as salas de aula
todos os dias.
As regras dos cursos também mudaram,
no intuito de evitar evasão, valorizar
o trabalho ofertado gratuitamente e,

de fato, proporcionar melhora cultural,
social e profissional a todos.
E muitas novidades vêm por aí. Ainda
esse ano, a Diretoria de Educação
pretende incluir em sua programação
cursos diferenciados, como workshops
profissionalizantes de culinária e de
orientação para conquista do primeiro
emprego, por exemplo.
Para isso acontecer, contamos sempre com
a solidariedade de todos aqueles que se
voluntariam, pessoas que vem se dedicando
a ajudar o próximo menos favorecido, e por
quem temos profunda gratidão.
Se você quer participar da transformação
na comunidade em que vivemos, não hesite
em nos procurar! Há sempre trabalho a ser
feito, todos temos algo a ensinar!

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Thais Carolino

Evangelização e o recomeço...
Podemos dizer que nossa vida é um
recomeço contínuo. A cada dia somos
chamados a recomeçar, sem que a
gente se dê conta disto.

carinho,
agradecimento
ao pai e a compreensão
de que ele é um espírito
perfectível,
sujeito
a
erros e enganos, para
a formação de homens
e mulheres de bem, de
um ser inteligente que use
seus conhecimentos para
o bem da coletividade.

A criança é o sorriso do futuro na face
do presente. Evangelizá-la é, pois
espiritualizar o porvir, legando-lhe a lição
clara e pura do ensinamento cristão
a fim de que, verdadeiramente, viva o
Cristo nas gerações de amanhã.
É um período de reorganização que
se inicia, na maioria das vezes, com
contestações,
rebeldias,
rupturas,
inquietações, podendo passar por
transgressões, para desembocar numa
reflexão sobre os valores que o cercam,
sobre o mundo e sobre a sua existência.
As atividades na evangelização são
primordialmente trabalhadas de forma
ativa e interativa, sempre em um

clima de muita alegria, a alegria de ser
cristão espírita. Nunca se promove
a competição para a superação do outro,
mas a cooperação para a superação de
si mesmo, do orgulho e do egoísmo que
ainda nos caracteriza.
O objetivo não é formar uma nova
geração de espíritas, mas contribuir até
onde seja possível, para desenvolver
na criança os sentimentos de respeito,

Saibamos cuidar das nossas crianças
e jovens, moldando-lhes o caráter
e a personalidade, sob as diretrizes
dos ensinamentos do Cristo à luz
da Doutrina Espírita e estaremos,
assim, contribuindo para a formação de
adultos mais equilibrados e conscientes
de suas responsabilidades diante
da construção do mundo.
O caminho pode ser longo. Estamos

sempre construindo e reconstruindo.
Trata-se de um caminhar contínuo repleto
de descobertas e surpresas, nossa vida
é recheada de experiências, umas boas
outras nem tanto. Afinal, reencarnamos
com o objetivo de evoluir, aprender,
resgatar erros passados, colocar à prova
o aprendizado por nós auferido.
Somos criaturas imperfeitas, erramos
e por isso devemos nos esforçar para
evoluir. Plantemos agora boas sementes
para que a colheita seja satisfatória.
E é na Casa Espírita, a nossa escola
espiritual, que temos a oportunidade
de aprender e meditar sobre esses
conceitos. Como pais e evangelizadores
temos a missão, honrosa e difícil, de
apresentá-los ao caminho certo a seguir.
Por isso convidamos todas as famílias
a se juntarem a nós.

Jornal IEE

MATÉRIA DE CAPA
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Sueli I. Arruda Issa

A família em plenitude
nossa caminhada neste planeta que
se prepara para a regeneração? Deus
conta conosco para o caminho de
retorno, conta conosco para sermos
luz, para encaminharmos as almas
confiadas a nós na família biológica
ou na grande família humana. Espera
nossa semeadura de amor.

Refletindo sobre a família, quantas
questões estamos vivendo atualmente
em meio aos desequilíbrios emocional,
físico, mental, espiritual e energético
tão presentes em todos os ambientes
e situações. Frustrações, discussões,
inseguranças,
medos,
solidão,
separações,
irresponsabilidades
contaminando escolhas e decisões,
levando a desvios do que seria
o caminho mais adequado a ser
seguido.

É com certeza um caminho de entrega,
esforço, dedicação, coragem, fé,
perseverança e vitória. Ambiente
propício para a lapidação das arestas.
A afetividade, afabilidade, doçura
e firmeza garantem o apoio para um
caminho de evolução.

Joanna de Ângelis em Constelação
Familiar nos diz “a família é a célula
máter do organismo social, sendo
responsável pelas ocorrências grupais
na humanidade.
Tudo quanto acontece no lar reflete-se
no conjunto externo da comunidade,
nunca se podendo dissociar os
reflexos domésticos na sociedade
que lhe é a consequência global. Sob
esse aspecto, a educação exerce
papel preponderante, porquanto
tudo que decorre do convívio familiar,
sem dúvida, será sempre resultado
dos procedimentos disciplinadores
dos atavismos prejudiciais e das
tendências que remanescem das
existências
pretéritas”.
Diante
destes esclarecimentos, vemos a
necessidade de recordar e internalizar
alguns conceitos para que nossas
ações sejam coerentes e firmes, na
reconstrução de um mundo fraterno.
Em O Evangelho Segundo o
Espiritismo encontramos “com a
reencarnação e o progresso que
lhe é consequente, todos os que se
amaram se reencontram na terra e no
espaço, e juntos gravitam para Deus”.
O relacionamento familiar é então um
convite à semeadura do Amor, onde
exercitamos a cada dia, até mesmo
o amor aos inimigos que podem
renascer no ambiente familiar ou que
se agregue a ele. Deus permite muitas
vezes, que nas famílias ocorram
encarnações de espíritos menos
simpáticos e muitas vezes agressivos,
ou sujeitos a diferentes modalidades
de
sofrimentos,
apresentando
problemas de saúde física, mental ou
de vícios que, de algum modo podem
estar vinculados a vidas anteriores.
Reencarnar

não

é

apenas

u m voltar, nem simples nascer
de novo. É um replanejar em busca
de novos comportamentos que
deem ao espírito condições para
reeducar suas estruturas mentais.
Infelizmente, muitas vezes, por falta de
informação muitos casais dedicamse, acreditando ser o essencial,
a suprir necessidades materiais como
educação, alimentação, planos de
saúde, roupas e brinquedos. São
aspectos importantes, mas não
podem ser as únicas prioridades.
Como ficam as bases morais para este
novo ser? Somos constantemente
levados a nos preocuparmos cada
vez mais com TER, esquecendo
a importância do SER.
A família idealizada, registrada no
imaginário coletivo e difundida pela
publicidade, provoca sofrimento,
frustração e preconceitos em muitos
de nós, pois, em nosso mundo real
famílias se formam, se desfazem e
se refazem com grande variedade
de afetos, problemas e desafios.
Segundo Joanna de Ângelis “O êxito
da família não deve ser considerado
como a soma dos resultados felizes em
totalidade, porquanto, muitos espíritos
renascem em famílias equilibradas
com
finalidades
expiatórias,
permanecendo em situação afligente,
sem que isso constitua fracasso
do grupo doméstico. Antes, pelo
contrário, a sustentação do enfermo
espiritual cercado por bondade e por
amor, igualmente significa plenitude

do programa estabelecido”.
A família é o lugar para o aprendizado
real do Amor. O espaço para lidarmos
com os vícios da mente: o orgulho
e o egoísmo. Vícios geradores de
nossos desvios morais: avareza,
ciúme, preguiça, vaidade, inveja,
maledicência, vingança, personalismo,
impaciência, melindre e intolerância.
Neste espaço familiar as mensagens
da sociedade de consumo entram
facilmente, através das crianças,
máquinas do “eu quero”, levando
os pais a se comportarem como
fornecedores, quando eles não
se dão, dão coisas. “Eles são os
primeiros educadores e se não tiverem
uma conduta coerente com o que
ensinam, serão atores numa cena que
não condiz com a realidade. Quando
nos damos, as coisas não fazem falta”
diz Divaldo Franco.
A dinâmica familiar exige tempo,
presença, diálogo e paciência.
Segundo
Joanna
de
Ângelis,
a paciência é a ciência da paz. Paz
que tanto necessitamos.
“A Paz do mundo começa sob as
telhas a que nos acolhemos. Se não
aprendemos a viver em paz, entre
quatro paredes, como aguardar
a harmonia das nações?” Ensina
Chico Xavier em Jesus no Lar.
Retornarmos ao nosso eixo
de equilíbrio e coerência é urgente.
Quais são os valores reais que norteiam

A difícil tarefa de impor limites
principalmente numa sociedade de
consumo, conta com pais que não
façam só o que querem, mas façam o
certo para o momento acima de tudo,
acima de seus prazeres e satisfações
pessoais, assim garantindo o
princípio da autoridade.
Quando limites são colocados nos
momentos necessários, garantimos
que a criança não fique a mercê
de sua própria voracidade, que
embora natural no desenvolvimento,
ao encontrar um limite educativo
e coerente, ajuda a criança a criar
dispositivos psíquicos subjetivos para
lidar com a insatisfação e frustração.
Criarão
novas
brincadeiras,
alimentarão a imaginação, lidarão
com o tédio e a limitação às funções
do corpo, ousarão mentalmente com
travessuras necessárias, onde o ousar
será a base para a coragem na vida.
“Bem-aventurado
o
arquipélago
familiar onde Deus reúne os espíritos
para a construção do amor universal,
partindo do grupo consanguíneo,
no qual predominam os impositivos
da carne, para a expansão
da solidariedade, do respeito, da
harmonia e da verdadeira fraternidade
entre todos os seres humanos” nos
ensina Joanna de Ângelis.
Realizemos
então
a
tarefa
de responsabilidade que nos cabe,
com a certeza de que o vivido e
aprendido com amor no lar, reverberará
na sociedade do hoje, plasmando um
futuro fraterno ampliando a família
biológica para a grande família humana.
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Simone Leon

Capítulo XXV: Buscai e achareis
Ao nos debruçarmos sobre o capítulo
de O Evangelho Segundo o Espiritismo
- BUSCAI E ACHAREIS - Ajuda-te,
e o céu te ajudará - nos deparamos
com muitas e muito atuais reflexões e
associações.
Começando com o trecho: “Do ponto
de vista terreno, a máxima: Buscai e
achareis é análoga a esta outra: Ajudate a ti mesmo, que o céu te ajudará.
É o princípio da lei do trabalho e, por
conseguinte, da lei do progresso,
porquanto o progresso é filho do
trabalho, visto que este põe em ação as
forças da inteligência”. Ele nos remete a
como nossa inteligência foi avançando
com a evolução da humanidade,
a partir de nosso desejo incessante do
melhor. A ciência foi nos trazendo novas
descobertas e o maior domínio das
tecnologias atendendo as necessidades
de nosso corpo físico. Mas, e as
necessidades de nosso espírito? Como
evoluir? Através do aprendizado da
moral do Cristo. É a moral que seleciona
o que é verdadeiramente progresso
espiritual. E essa ascensão é individual,
acumulativa e nos transforma a cada
encarnação em espíritos cada vez mais

sublimes e etéreos.
A passagem que diz: “Não, os Espíritos
não vêm isentar o homem da lei do
trabalho: vêm unicamente mostrar-lhe a
meta que lhe cumpre atingir e o caminho
que a ela conduz, dizendo-lhe: Anda
e chegarás. Toparás com pedras; olha
e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos
a força necessária, se a quiseres
empregar”, reforça a importância de
nosso trabalho de depuração interior,
de entendermos o porquê das pedras
que encontramos em nosso caminho e
percebermos que nem sempre temos
clareza do que realmente precisamos
enfrentar para nosso crescimento
e evolução. E, quando nos deparamos
com desafios dolorosos e difíceis
como os que estamos vivendo neste

momento, talvez devêssemos refletir
se não são essas as oportunidades
que trarão os aprendizados mais ricos
e profundos que precisamos. Ajudamnos a expandir nossa inteligência
emocional e espiritual, a olhar o coletivo,
o outro, a essência, o amor. A refletir
sobre o quanto somos responsáveis
pelo que buscamos e valorizamos,
pelas nossas escolhas, muitas das
quais, influenciadas pelo corre-corre
diário e pela busca da evolução
enquanto corpo, enquanto ciência,
onde tendemos a fazer sem pensar,
refletir, medir consequências.
Então, nos deparamos com o trecho que
traz: “Não vos inquieteis por saber onde
achareis o que comer para sustento
da vossa vida, nem de onde tirareis
vestes para cobrir o vosso corpo. Não
é a vida mais do que o alimento e o corpo
mais do que as vestes?”. Devemos
lembrar que somos o resultado
de cada experiência, cada escolha,
cada reflexão, tudo o que construímos
ao longo da nossa trajetória e é isso
que reflete nosso verdadeiro EU. E este
mesmo EU define também cada passo
do nosso futuro. A briga interior que

travamos diariamente para fazer dos
desafios os aprendizados necessários
direciona
nossos
pensamentos.
Emanamos a energia e a vibração do
que pensamos e estes pensamentos
direcionam nossas novas escolhas.
E assim vivemos a vida, crescendo
a cada dia, aprendendo a cada segundo
e devolvendo para quem nos acolheu
enquanto família, amigos e sociedade,
um pouquinho do que nos tornamos.
Com a certeza de que “A Terra produzirá
o suficiente para alimentar a todos
os seus habitantes, quando os homens
souberem administrar, segundo as
leis de justiça, de caridade e de amor
ao próximo, os bens que ela dá”, somos
instados a dividir, a sermos caridosos,
a sermos generosos. A vibrar e nos
engrandecermos do impacto que
causamos e não do que possuímos.
A nos atentarmos a cada dia, a cada
momento, de que o que vamos levar
de nossas passagens na terra será
o reflexo do que nos tornamos a cada
dia. E sim, voltaremos com certeza,
muito maiores e melhores do que
chegamos, cada um a seu tempo, cada
um na sua velocidade!

JUVENTUDE
Letícia Dourado

Os jovens e a educação para a coragem

“A coragem é a intrepidez que se
desenvolve no ser humano, a fim de poder
realizar os enfrentamentos com decisão e
altruísmo, mantendo a firmeza de espírito
em qualquer circunstância, entre outras
definições. (...) Difere da impetuosidade
que caracteriza a predominância
do instinto, demonstrando a grandeza
dos sentimentos que não temem,
que não recuam diante da dificuldade.”
(Joanna de Ângelis, Constelação Familiar,
1ª ed., p. 91)

É importante ter em mente os atributos
da coragem, para não confundi-la com
a impulsividade. Necessário se faz,
também, não antagonizar o medo e a
coragem, uma vez que os dois andam
juntos. A coragem não é a ausência do
medo, mas sim, é agir independentemente

dele para seguir em frente. Aliás, o medo
é um sentimento que vai se dissipando
ao longo da nossa evolução, pois nos
tornamos mais preparados e confiantes

para enfrentar os desafios
que são impostos a nós,
mas que tem o seu papel
na etapa evolutiva em que
nos encontramos. Contudo,
para desenvolver a coragem
e enfrentar nossos medos
é necessário estudo, algo que
deve ser trabalhado desde
o início da nossa encarnação.
Tal educação moral deve
vir de casa, devendo seguir
por toda a adolescência até
a vida adulta. É nesse
momento que entra o papel
dos pais e responsáveis pela criação
das nossas crianças e jovens, seguida
de exemplos de amor e afeto, sem
autoritarismos, mas sempre com limites.

É muito fácil pedir coragem para alguém,
pois não sabemos o que o impede de
realizar algo. Por isso a educação para
a coragem vai muito além de somente
dizer - ou até forçar alguém - a fazer
algo. É necessário, em primeiro lugar,
empatia. Sem este sentimento, será
impossível entender as motivações
da criança ou do jovem, e dificultará
a comunicação, que já não é simples
entre as diferentes gerações. Em segundo
lugar, deve-se incentivar a independência
e a autonomia do jovem, para que
ele entenda as consequências dos
próprios atos. Por último, precisamos
criar jovens confiantes, característica
intrinsecamente ligada à coragem, pois
alguém confiante não duvida de seu
potencial e é capaz de superar o medo.
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Elisa Pereira

A família na atualidade

No lar há uma hierarquia funcional
previamente acordada entre as partes
e isso trata-se de uma estratégia
de planejamento para que possamos
aproveitar melhor a oportunidade
da reencarnação.

Ter a oportunidade de usar as lentes
da Doutrina Espírita para enxergar e
compreender a nossa vida cotidiana é
um privilégio.
O Espiritismo funciona como uma
lente que nos auxilia a corrigir as
deficiências do nosso olhar. A partir do
conhecimento dos princípios espíritas
temos condição de olhar para pessoas
e situações com mais clareza, com
mais profundidade e nitidez.
A compreensão da família sob esse
prisma muito nos favorece.
A família é um núcleo regido pela lei de
cooperação e pela vivência coletiva que
é sinônimo de sermos incomodados em
nosso individualismo.
Não podemos esquecer de que somos
espíritos vivendo como humanos e
temos companheiros para essa vivência.
A conformação da família na atualidade

se faz de maneiras diversas e isso não é
o mais importante. O que se faz relevante
é a forma de olhar para essa família. Foco
na forma ou no SER espiritual? Encarar
a família apenas como seres humanos
é uma visão equivocada.
A família é uma matriz que vai sendo
replicada. Trata-se de um laboratório
onde são construídos valores que serão
exportados para a sociedade.

Quando um paradigma é quebrado,
nada se perde. O que havia de bom
permanece e ainda são sedimentados
e construídos novos conceitos e ideias,
para então mais tarde o processo
acontecer de novo e esse paradigma
voltar a ser quebrado. Esse é um
movimento natural do crescimento e
desenvolvimento da sociedade humana.
O movimento de contraponto absoluto
ao modelo de família autoritária e de
relações rígidas é errôneo, podendo
levar a uma crise de autoridade e limites.
Os pais precisam maternar e paternar os
filhos, caso contrário, esses ficam órfãos
e os pais sem o aprendizado.

No lar pode haver hierarquia
e autoridade sem autoritarismo. Regras
centradas na amorosidade e diálogo
são instrumentos fundamentais nessa
construção. Mas, sem que haja uma
amizade em detrimento da paternidade
ou da maternidade.
É no processo de convivência familiar
que se investe no emocional dos
filhos. Como eles não trazem manuais
é no dia a dia que vamos aprendendo
e descobrindo como lidar com cada um.
Quanto mais tempo de convivência,
maior a possibilidade de construílos,
moldá-los
e
evangelizá-los.
A evangelização é iniciada pelos pais,
o centro espírita completa, arremata,
lapida e dá um “brilho”.
E nesse processo de educar, vamos
aprendendo
constantemente,
vão
aprendendo nossos filhos, pois como
espíritos imortais nosso objetivo
é seguirmos aprendendo sempre.

CRÔNICA ESPÍRITA
Sônia Maria Simões Munte Emeric

Presença do Evangelho no Lar
Para os estudiosos, o Cristo
permanece tão somente situado
na História, modificando o curso
dos acontecimentos políticos do
mundo. Para a maioria dos teólogos,
é simples objeto de estudo, nas letras
sagradas, imprimindo novo rumo às
interpretações da fé; para os filósofos,
é o centro de polêmicas infindáveis,
e, para a multidão dos crentes inertes,
é o benfeitor providencial nas crises
inquietantes da vida comum.
Todavia, quando o homem percebe
a grandeza da Boa Nova, compreende
que o Mestre não é apenas
o reformador da civilização, o legislador
da crença, o condutor do raciocínio ou
o doador de facilidades terrestres, mas
acima de tudo, o renovador da vida.
Atingindo
esse
entendimento,
a criatura ama o templo que lhe

ações vivas, com as quais espera o
Senhor estender o divino reinado da
paz e do amor sobre a Terra.

orienta o modo de ser. Contudo, não
se restringe às reuniões convencionais
para as manifestações adorativas,
e sim traz o Amigo Celeste ao
santuário familiar, onde Jesus passa
a controlar as paixões, a corrigir as
maneiras e a inspirar as palavras,
habilitando o aprendiz a traduzir-lhe
os ensinamentos eternos através de

Quando o Evangelho penetra no lar, o
coração abre mais facilmente a porta
ao Mestre Divino. Uma reunião semanal
em clima de harmonia, quando se
encontram todos os familiares, onde
pais e filhos dialogam com maior
naturalidade com os demais membros
da família, procurando os melhores
caminhos para o entendimento
e a convivência feliz.
Se, além do encontro natural, for
adicionada uma atividade espiritual
inspirada no Evangelho de Jesus, mais
saudável redundará a reunião que não
se tratará de um culto religioso formal,
mas de uma vivência rica de alegria
e de aprendizagem onde todos tomam
parte e os Espíritos nobres acercam-

se da família, contribuindo com
a sua inspiração.
Porém,
seria
útil
estabelecer
um horário em que a família toda
pudesse participar e que fosse
mantido, considerando que, em razão
de os Espíritos superiores serem muito
ocupados, de sua parte pudessem
reservar
aquele
período
para
se fazerem presentes.
Quando Jesus é convidado a visitar
uma família e é recebido, a felicidade
entra nessa residência.
Que sua voz incisiva e doce possa
gravar no livro de nossa alma
a lição renovadora de que carecemos
a frente do porvir, convertendo-nos
em semeadores ativos de seu infinito
amor. É a felicidade maior a que
poderemos aspirar.

MATERIA ESPECIAL

PROGRAMAÇÃO

Leila Muniz

PALESTRAS E PASSES

Maternidade: Amor de mãe
No
momento
que
recebi
a incumbência de escrever sobre
esse tema, pensei: tantas coisas para
serem ditas e ao mesmo tempo tão
pouco espaço para serem escritas...
Quando Deus criou a mulher, deve
ter pensado em alguém muito
especial que pudesse ser capaz de
amar o outro além de si mesmo, e
certamente pensou também em dar
uma tarefa especial para este alguém
e a ideia da maternidade deve ter
vindo imediatamente. Quando Deus
pensou em nos enviar um espírito,
capaz de trazer à humanidade uma
mensagem de amor, capaz de marcar
a história da civilização em Antes e
Depois da vinda desse espírito, Ele
precisava de um ser brilhante em
todos os sentidos e neste contexto
surgiu Maria, a mãe de Jesus, capaz
de traduzir toda a sua dor em amor
ao próximo.
São as “Marias mães” de todo nosso
planeta, que nos ensinam o que é
certo ou errado, o que é bom ou ruim,

DATA

Livro dos Espíritos Kardec pergunta
se o amor materno é uma virtude ou
instinto, e os espíritos respondem
que as duas coisas. A tarefa de amar
é infinita, independe de posição
social, idade, sexo; as mães carregam
no coração os melhores sentimentos,
independente das ações e tendências
do espírito que ela acolheu em seu
ventre ou em seu coração.
o que é fácil ou difícil. É através de
seus exemplos e persistência que nós
encontramos nossos caminhos. Não
existe satisfação maior, como nos diz
O Evangelho Segundo o Espiritismo,
termos transformado aquele espírito,
que nos foi escolhido ou designado,
num Homem de Bem.
Nos dias atuais as mulheres lutam
e assumem lugares que possam
garantir seu espaço no mundo, mas
não há como tirar de cada uma, o
amor profundo capaz de traduzir
as lutas internas e externas por um
lugar ao sol para seu filho. Em O

O mundo passa por muitas
mudanças, mas em todos os tempos
encontramos a presença materna
lutando para entregar à humanidade
o que tem de melhor, seu filho, para
que o seu caminhar seja de esperança,
fé e transformação. É o amor
operando os verdadeiros milagres
de cada família. Trabalho árduo, mas
extremamente compensador.
Mãe é luz, é a tradução do amor infinito
e o presente de Deus na existência
do espírito. Que a maternidade possa
fazer luz nas vidas que chegam e nas
vidas que partem, mas acima de tudo
em cada um de nós!!

todos que dela necessitam.

Assim é Deus, sempre presente,
sempre a escutar, respondendo
em nossas mentes, nos orientando
e guiando no caminho do Bem.
Já estava lá muito antes de nós
chegarmos e lá permanecerá muito
depois de todos evoluirmos. Olhando

O que doas em tuas preces e tuas
vibrações diárias para muitos, para o
mundo e para o equilíbrio do universo,
sempre contribui.
Não deixes de doar um pouquinho do
que tiveres de melhor todos os dias.
É uma enorme caridade que
fazes, embora não percebas todo
seu alcance.
por nós e disponível sempre. Basta
querer olhar mais longe, chegar mais
longe e se deixar guiar por sua luz que
atravessa as galáxias.
*****
A energia no bem flui como um rio para
todos os destinos que dela necessitam.
Aos irmãos desamparados, Às florestas
desbastadas, Aos países em guerra,
Aos oceanos reduzidos, Àqueles e a

Divaldo P. Franco, O Mensageiro da Paz

11 Mai

Quem é meu Próximo

18 Mai

Combatendo o Egoismo
É preciso acabar não com o inimigo,
mas com a inimizade
O Óbulo da Viúva

25 Mai
01 Jun
08 Jun

22 Jun

Jesus, o Cristo
Nenhum Sucesso na vida compensa
o fracasso no lar
Uma Escola chamada Família

29 Jun

Vivência do Homem no Mundo

06 Mai
13 Mai
20 Mai
27 Mai
03 Jun
10 Jun
17 Jun
24 Jun

A Missão de Divaldo P. Franco
Servir Sempre
O Amor como lei soberana
Retribuir o bem com o mal?
Dar sem esperar retribuição
A Pedagogia de Jesus
A Autoridade de Jesus
A Família como Instrumento de Evolução

07 Mai
14 Mai

Vida e Obra de Divaldo P. Franco
Transformar Vidas e Edificar Almas

21 Mai

04 Jun

Combatendo o Comodismo
O Significado de " Se alguém te bater na
face direita, dá-lhe a outra
A beneficência

18 Jun

Os Desafios da Vida

25 Jun

A Família e os desafios da Convivência

09 Mai
16 Mai
23 Mai

Divaldo P.Franco - Um Missionário
Gratidão
A cada um segundo suas obras
A melhor via para se chegar
à felicidade é a do bem
Caridade e Compaixão
Missão da Maternidade e da Paternidade
Família, uma Escola
Fora da Caridade não há salvação

15 Jun

28 Mai

30 Mai

QUARTAS-FEIRAS - 12 h

QUINTAS-FEIRAS - 20 h

SÁBADO - 10 h

ATENDIMENTO FRATERNO

Mensagens recebidas durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual

Onde quer que estejamos no
universo, nos acompanham as
estrelas. Quando há o sentimento de
solidão e tristeza, as estrelas estão lá
a nos fazerem companhia. Falamos
com elas e imaginamos respostas
em nossas mentes. Admiramos o seu
brilho e desejamos poder estar cada
vez mais próximos.

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

04 Mai

06 Jun
13 Jun
20 Jun
27 Jun

MENSAGENS DE AMIGOS

As estrelas brilham no céu, distantes
e perfeitas, intocáveis e majestosas
para nos lembrar, ao final de todos
os dias, da presença de Deus.
Onipresente, perfeito, causa maior e
primeira de tudo e todos, Deus, para
mim, é como as estrelas.

7

DIA

HORA

OBJETIVO / TEMA

2a. e
5a.feira

19:30

4a.feira

11:30

Sáb

9:30

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

ÁREA DOUTRINÁRIA

3a.feira
4a.feira

5a.feira

*****
Gentileza gera gentileza. Bem gera
mais bem. Amor faz brotar mais amor
Carinho produz carinho. Humildade faz
exemplo para mais humildade.
Caridade promove mais caridade. Tudo
que tem intenção de auxiliar o próximo
nos evolui e faz evoluir tudo que ao seu
redor habita. O bem faz o bem e faz
bem cada vez mais, cada vez maior,
para cada vez mais seres.

Sáb.

18:40

O Livro dos Espíritos

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

15:00
18:40

20:00
20:00

Grupo de Estudo: Leis Morais
Obras de Joanna de Ângelis
Evangelho Segundo
o Espiritismo
Básico de Espiritismo I
Educação Mediúnica I

10:00

Educ. Espírita para Infância

18:30

ÁREA EDUCACIONAL

16:00

Inglês Básico - Terceira Idade

17:30

Inglês Básico - 11 a 15 anos

18:45

Inglês (Bás. I .II.Interm.- Avanç.)

3a.feira

19:30

3a, 4ª, 5ª

14:30

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

2a.feira

5a.feira
Sáb.

18:00
19:30
10:00

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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Diego Alexandre Carlos

Quando falamos de família, sob
a ótica da doutrina espírita, um
estudo se faz necessário para que
possamos entender a origem dos
laços que nos unem na carne, assim
como em espírito.
Primeiramente levando em conta
que para o Espiritismo, o universo
é composto por espírito e matéria com
Deus acima de tudo e que também
somos
espíritos
reencarnantes,
o nascimento do indivíduo na carne não
é obra ou parte dos seus pais no plano
terrestre, porque os espíritos preexistem
antes do corpo e gozam da pluralidade
das existências. Confirmando esta
ideia temos a pergunta 203 de O Livro
dos Espíritos: “Transmitem os pais aos
filhos uma parcela de suas almas, ou se
limitam a lhes dar a vida animal a que,
mais tarde, outra alma vem adicionar a
vida moral?” E a resposta: “Dão-lhes
apenas a vida animal, pois que a alma
é indivisível. Um pai obtuso pode ter
filhos inteligentes e vice-versa”.
Estando clara esta primeira condição,
o que faria os espíritos reencarnarem
ou se unirem em uma mesma família
na Terra? Em O Evangelho Segundo
o Espiritismo, capítulo Honrai Vosso
Pai e Vossa Mãe, no item oito
compreendemos que os laços da
família carnal, principalmente dos mais
próximos, decorre frequentemente de
espíritos que já tiveram contato em
existências anteriores e nutrem simpatia
e afeto entre si. Porém, nada impede
também que em uma família possam
ser reunidos espíritos estranhos ou que
trazem antipatias de vidas anteriores
e que nesta vida serão depuradas por

Família carnal e família espiritual

provas a serem enfrentadas juntos.
No livro Pão Nosso, psicografado por
Chico Xavier e ditado por Emmanuel,
a lição 117 aborda a importância da
família carnal para aprendermos onde
primeiro devemos exercer a piedade,
sendo esta piedade não aquela que
chora e se apresente sem coragem
diante da aflição, mas sim aquela que
conhece as zonas mais críticas da
família e se esforça para eliminá-las.
Nas palavras de Emmanuel, a luta
enfrentada em família é o problema
fundamental na salvação do homem
na Terra.
Seja qual for o objetivo de se reunirem
os espíritos no plano carnal, a
função dos pais vai além de somente
fornecer o envoltório corporal, mas
sim ajudar no desenvolvimento moral
e intelectual dos espíritos que estão
sob sua tutela, fazendo-os assim,
progredirem.
Complementando
esse pensamento, em O Livro

dos Espíritos, pergunta 775, foi
questionado sobre qual seria,
para a sociedade, o resultado do
relaxamento dos laços de família.
Ao que os espíritos responderam
de forma simples e direta, “uma
recrudescência do egoísmo” ou um
agravamento do egoísmo.
Por sua vez, O Evangelho Segundo
o Espiritismo indica que não é pela
consanguinidade que os verdadeiros
laços familiares se dão, mas sim
pela simpatia e pela harmonia de
pensamentos que a união dos
espíritos se prolonga para além da
encarnação que vivenciaram juntos.
Dessa forma podemos diferenciar as
famílias espirituais das carnais, sendo
as primeiras duráveis, fortalecidas
pela depuração e perpetuando-se
no mundo espiritual e as segundas,
compostas por relacionamentos mais
frágeis, que podem se acabar com o
tempo e frequentemente dissolvem-se
moralmente ainda na vida atual.

Jesus nos faz compreender o que é a
família espiritual quando diz aos seus
discípulos: “Eis minha mãe e meus
irmãos, quer dizer, minha família pelos
laços do Espírito, porque quem quer
que faça a vontade do meu Pai que
estás no Céu, é meu irmão, minha
irmã e minha mãe”. O ensinamento
de
Jesus
demonstra
como
um relacionamento de espíritos que
se guiam pelos princípios divinos e que
buscam a depuração, se unem para
além do mundo físico.
O Evangelho Segundo o Espiritismo
em seu capítulo quatro, item 18, deixa
claro que apesar da reencarnação,
não nos separamos da nossa família
espiritual, que nos ampara e guia
para o progresso, estando eles na
erraticidade ou nos acompanhando na
encarnação. Depois de cada existência
no mundo físico temos a oportunidade
do reencontro com a família espiritual,
já mais depurado, menos ligado
a matéria e ao egoísmo. Por sua vez, da
família carnal sobreviverá a destruição
do corpo, somente aqueles com quem
temos verdadeira afeição espiritual
para além dos sentidos que a matéria
nos traz. Caso contrário, nada há
na erraticidade para que esses espíritos
se reúnam novamente.
Por fim, que os laços de afinidade
e união da família carnal possam ser
fortalecidos através da caridade, da
piedade e do combate ao egoísmo,
ampliando
os
relacionamentos
para além da matéria e transpondo
as provas necessárias à depuração
dos espíritos. Sendo assim nossa
família espiritual só tende a crescer.

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

