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Vida, momento de renovação

Parece que nos dias atuais passamos a viver no limite da compreensão sobre
o que acreditávamos ser a vida. E a realidade dos fatos, as consequências concretas
dos presentes acontecimentos nos levam agora a rever e pensar melhor sobre nossos
conceitos até então. Página 4

LEIA TAMBÉM

Conhecendo

Arnaldo Rocha foi um grande
amigo e colaborador de Chico
Xavier. Tornou-se repositório de
histórias e informações sobre o
grande médium, participando das
comemorações do seu Centenário,
em 2010. Página 3.

Infância e Juventude

Para além da tarefa evangelizadora
nas casas espíritas, devemos
atentar à necessidade da sua
continuidade nos lares, tendo
em vista que este é um trabalho
ininterrupto. Página 3.

Evangelho

Deus não vende os seus benefícios
e sim os concede gratuitamente.
Isso é uma grande demonstração
do amor Dele, quando dá ao
homem a capacidade de poder
ajudar o próximo sem qualquer
expectativa ou vontade de querer
algo em troca. Página 5.

Juventude

Ao perdoar, o espírito abre-se a
novas realidades, percebe que os
ofensores são tão falhos quanto a si
próprio, ampliando sua capacidade
de amar sem exigências e a praticar
o ensinamento de Jesus “perdoa
não sete, mas setenta vezes sete”.
Página 5.

Crônica Espírita

O sofrimento emocional aumenta
a suscetibilidade à infecção, por
prejudicar a função imunológica,
já as crenças e práticas religiosas
ajudam no gerenciamento do
estresse, por trazerem menos
ansiedade e maior esperança.
Página 6.

Matéria Especial

Ser pai, que está sempre pronto
para ajudar com bons conselhos,
com
palavras
edificantes,
escutando
com
paciência,
ensinando
sem
esperar
reconhecimento e acolhendo com
amor são atitudes embasadas
nos ensinamentos do Cristo.
Página 7.

Matéria Doutrinária

A destruição é parte do processo
natural de evolução e crescimento.
Tudo o que é transitório é
submetido à destruição:
civilizações desaparecem para
que outras possam surgir,
verdades são substituídas por
outras, mais modernas e justas.
Página 8.

Assunto em Família

Refletindo de forma rápida, qual
seriam as oportunidades para
nossa contribuição em nosso
lar? Primeiro passo, pelo Amor,
que deve começar em nós para
conosco mesmos. Página 6.
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INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS,
Chico Xavier

Vida, sempre a vida

Nestes dias em que a humanidade vem sendo testada, cabe a cada um usar as
qualidades intrínsecas adormecidas e através de pensamento e agir positivo,
perseverar.
Pensamento é força e a vontade é poder. Com essa convicção, o Instituto
Espírita de Educação norteia o pensar dos leitores para o valor maior de
Criação, a vida humana.
Vivenciamos excepcional oportunidade para rever a nossa condição humana,
praticar o autoconhecimento e reconhecer o valor daqueles que nos cercam.
Somos uma humanidade única, com diferentes características sociais, culturais
e religiosas. Cabe aplicar tenência no agir face às desigualdades materiais
e morais. Somos espíritos destinados à felicidade, que devemos construir
usando e lapidando as qualidades inatas que reside em cada um.
Elegemos para essa edição como tema central “Vida, Momento
de Renovação” com vistas a uma reflexão sobre a nossa saúde física,
emocional e espiritual; o valor da família, com especial referência à paternidade.
Como tema doutrinário coube exame da “Lei da Destruição” necessária
para a evolução da nossa humanidade e para reavaliação dos valores
maiores da vida.
Informamos que continuamos nossas atividades on-line, não apenas
na área doutrinária, mas também na tarefa educacional e filantrópica, sempre
agradecidos aos colaboradores que solidaria e fraternamente nos auxiliam.
Finalizando, lembramos ensinamento de Joanna de Angelis: “a dor aflige, mas
passa. Apenas o que tem valor intrínseco é duradouro”1.
Vivemos momentos de conquista de novos patamares na existência humana.
Boa leitura!
Helga Klug Doin Vieira

FRANCO, Divaldo. Momentos de Meditação. Pelo Espírito de Joanna de Ângelis (psicografia) Salvador; LEAL, 2014, pg. 33
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APOIO

Arnaldo Rocha organizou os livros Instruções
Psicofônicas e Vozes do Grande Além, obtidos por
transcrição de gravações históricas das psicofonias
de Chico Xavier nas reuniões de desobsessão
do Grupo Espírita Meimei, editados pela FEB.
Instruções Psicofônicas foi o primeiro volume
produzido a partir desse material gravado.
Arnaldo relata que Chico Xavier se transfigurava
a cada psicofonia, mudando o semblante,
o volume da voz, o ritmo da fala, palavras ou frases
entrecortadas, lágrimas de emoção ou gestos de alegria, mudanças no timbre
vocal, pausas e entonação características de cada Espírito comunicante.
Depois de dois anos de trabalho, a equipe lamentava a perda das mensagens
recebidas, por falta de registro, até que receberam um gravador, por empréstimo,
do amigo Torres Pastorino.
Foi assim que, desde a noite de 11 de março de 1954, foi possível gravar
as mensagens recebidas por Chico Xavier.
Eram lições primorosas dos orientadores, palestras edificantes de amigos,
relatos comoventes de irmãos recuperados e preleções de caráter científico,
filosófico e religioso, proferidas por devotados e cultos mentores.
São 65 mensagens, precedidas por interessantes anotações informativas.
Alguns comunicantes: Assistente Áulus, André Luiz, Emmanuel, Instrutor
Calderaro, Tereza de Ávila, Meimei e Carmen Cinira.

NOTÍCIAS DO IEE
ATENDIMENTO FRATERNO ONLINE: acesse o site do IEE e faça seu agendamento
com antecedência, mas sendo necessário cancelar o atendimento o faça com
antecedência para que outra pessoa possa ser atendida.
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS: no mês de abril o IEE realizou a
distribuição de 500 cestas básicas, sendo 385 para instituições apoiadas pelo
projeto “Construindo o Futuro” e 115 para a “Instituição Beneficente Nosso Lar”.
No mês de Maio realizamos campanhas de doações para distribuir outras 500
cestas básicas. Agradecemos imensamente a todos que contribuíram para que as
cestas fossem distribuídas às famílias necessitadas.
NOVO CURSO ONLINE: OFICINA DE CARREIRA: em breve teremos o lançamento
das Oficinas de Carreira, que terão como principal objetivo apoiar profissionais em
busca de recolocação no mercado de trabalho. Além de orientação profissional,
serão abordados temas como a elaboração de currículo, como realizar uma
entrevista e como encontrar as empresas ou segmentos com as quais você se
identifica. Confiram em breve maiores detalhes da nossa primeira Oficina!
NOVO HORÁRIO DE PALESTRA: a partir de Julho teremos palestras às terçasfeiras às 12h00.
O QUE ESTÁ ACONTECENDO ONLINE: PALESTRAS: estão ocorrendo em horários
normais. EVANGELIZAÇÃO INFANTIL: confira nas redes sociais. TRABALHOS
DE VIBRAÇÃO: Os grupos continuam com seus trabalhos para vibrações.
CURSOS DOUTRINÁRIOS: As turmas estão conectadas por plataformas. ÁREA
EDUCACIONAL: Cursos de Inglês, espanhol e Oficina de Leitura.

CONHECENDO ARNALDO ROCHA
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Ione Prado

Arnaldo Rocha
Assim Arnaldo narra o ocorrido:

Escritor e expositor espírita, marido de
Meimei, grande amigo e colaborador de
Chico Xavier; foi um dos fundadores do
Grupo Espírita Meimei. Desencarnou em
2012 com 90 anos, depois de quase 60
anos de trabalho mediúnico.

“Eu subia a Av. Santos Dumont,
em Belo Horizonte, e descia um
homem modestamente trajado. Eu
dei um “encontrão” nesse homem e
reconheci que era o Chico. Sem me
conhecer, ele disse:

Trabalhou ao lado de Chico Xavier, como
dialogador (como ele gostava de dizer,
e não doutrinador) dos trabalhos de
desobsessão no Centro Espírita Meimei
de 1946 até o fim da vida trabalhou na
União Espírita Mineira.
Após a morte de Chico Xavier, passou
a revelar casos e diálogos do amigo
em palestras e entrevistas pelo Brasil,
participando das comemorações do seu
Centenário, em 2010.
Ateu convicto casou-se com Irma de

Castro Rocha (Meimei) em1944. Mas
Meimei morreu em 1946, aos 23 anos,
fato que abateu profundamente Arnaldo.
Dias após a morte da esposa, conheceu
Chico Xavier, em evento que mudou
radicalmente sua vida.

Ora gente, é o nosso Arnaldo, está triste,
magro, cheio de saudades da querida
Meimei. Afagando-me, com a ternura
que lhe é própria, foi-me dizendo:
Deixe-me ver, meu filho, o retrato de
nossa Meimei que você guarda na
carteira. Após olhar a foto, disse: “Pois
é Naldinho, a nossa princesinha quer
falar com você”. Eu tinha o hábito de
chamar Meimei de princesinha."
Naquela noite, em casa de amigos

espíritas, Meimei deixou sua primeira
carta psicografada. “Através da
psicofonia eu pude conversar com
Meimei durante uma hora e meia.
Uma pessoa do grupo me convidou
para trabalhar e disse: Você, que
comandou muitas guerras, agora vai
ter que consolar”.
Mais tarde, Chico revelou que Meimei era
o espírito Blandina, citada por André Luiz
em "Entre a Terra e o Céu", moradora de
"Nosso Lar"; e que Blandina era a filha
de Taciano e Helena, no romance "Ave
Cristo", de Emmanuel.
Durante anos colaborando com Chico
Xavier, Arnaldo tornou-se repositório de
histórias e informações sobre o grande
médium, inclusive sobre encarnações
anteriores de Chico.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Mariane Nunes

Evangelização no lar
“Sede firmes e constante, sempre
abundantes na obra do Senhor
sabendo que vosso trabalho não
é vão”. (1Co, 15:58)
Evangelizar é educar o homem de
bem, unir almas ao Senhor, transformar
espíritos. É atingir a educação
transformadora.
O
evangelizador,
portanto, é um mediador entre
o evangelizando e o Cristo. É o
encarregado de semear e plantar a
semente da renovação.
Para além da tarefa evangelizadora
nas casas espíritas, devemos atentar à
necessidade da sua continuidade nos
lares, tendo em vista que este é um
trabalho ininterrupto.
Pais e responsáveis também são
convocados a trabalharem na Seara do
Senhor, ensinando os valores eternos
do Cristo com muito tato, amor e

alcançando os resultados
desejáveis, esquecendose que “os laços de família
tornam mais apertados os
laços sociais” (LE Q.774),
pois a família é o filtro, o
cadinho indispensável para
nos conhecermos, nos
depurarmos, melhorarmos
nossas imperfeições e
nossas virtudes.
observação a fim de acessarem os
corações. A tarefa, todavia, começa
com a própria evangelização dos pais,
pois o melhor método de ensino é o
exemplo. É um constante evangelizar se
evangelizando.
Surge ainda, nesse momento, uma nova
situação: a pandemia, o isolamento
social e a necessidade de convivência
familiar. Muitos se desencantam e
se desesperam por não estarem

Não estamos nessa jornada e nessas
circunstâncias por acaso, pois estamos
imersos nas leis soberanas que regem
o universo. Joanna de Ângelis em Vidas
Vazias aconselha-nos dizendo “aceita as
injunções penosas como as benignas,
arrimando-te na imposição de ser livre,
e não desistas de lutar”. Lembra-nos
ainda, mais adiante, que “sempre melhor
a fadiga do bem do que o cansaço do
impositivo dos vícios exaustivos”.

Sem nos deixar alimentar pela
ansiedade e pela angústia, lembremos
que a aparente aflição no lar é recurso
espiritual para o nosso melhoramento,
e que a família tem função educativa
e regenerativa. Ela é a base da
amorosidade, da formação moral
e emocional. Desse modo, a educação
no lar é fundamental para a eternidade.
Que possamos nos acolher e acolher
o outro, agradecendo a Deus essa
oportunidade. Pratiquemos o evangelho
no lar, a meditação no bem, as reflexões
sobre os ensinamentos de Jesus
e a sintonia com o Alto.
A evangelização no lar é singular
e favorável momento de evangelização da
família. Não desanimemos, pois, diante os
desafios diários da convivência. Façamos
das dificuldades o adubo para semear.
“Ide e evangelizai” cooperando com Jesus.

Jornal IEE
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MATÉRIA DE CAPA
Francisco Panachão

"Vida, momento de renovação”
as lições subliminares, contida nas
entrelinhas dessa nova história da
humanidade, trazidas pelos grandes
Seres de Luz que nos cercam
e sussurram em nossos espíritos:

Sempre achamos que o “futuro”
estaria distante..., “como seremos
daqui algumas décadas”, parecia estar
muito longe de entendermos. Mas de
repente, um dia acordamos e lá está
ele...Um futuro presente e tão real
como não esperávamos e finalmente
percebemos que não estávamos tão
preparados, quanto achávamos que
estaríamos...
Parece que nos dias atuais passamos
a viver no limite da compreensão
sobre o que acreditávamos ser
a vida. E a realidade dos fatos,
as consequências concretas dos
presentes acontecimentos nos levam
agora a rever e pensar melhor sobre
nossos conceitos até então.
Muitos valores materiais e até mesmo
os mais abstratos, que algumas vezes
passavam despercebidos tomaram
agora dimensões e significados
diferentes. O que nos parecia
imprescindível fazer imediatamente,
ou a necessidade inegociável
de correr atrás desesperados para
cumprir prazos e metas, de repente
percebemos que podem esperar;
que aquilo que gritava ser urgente
ou obrigatório perdeu sua força
e o domínio sobre nossas mentes;
o que riqueza e poder transitório
do mundo representavam parece
ter modificado ou enfraquecido seu
significado, porque algo maior, uma
nova forma de ver e entender a vida
que foge completamente as nossas
escolhas ou vontade veio nos obrigar
a perceber isso.
As emoções e os prazeres simples,
coisas singelas e tão comuns como
observar o sol abrir o dia através da
janela da cozinha, o sorriso experiente
de velhos avôs, o olhar compassivo
de pais amorosos, a alegria ingênua
do pequeno bebê, sentir gratidão por
estar vivo e entender melhor a dor do
próximo, comunicar-se com o distante
e fortalecer o diálogo com quem
está ao nosso lado, meditar e orar
profundamente de uma forma como
nunca fizemos, olhar demoradamente

o céu limpo à noite e projetar o
pensamento numa viagem astral, pela
incompreensível miríade de mundos e
estrelas, percebendo ser também uma
pequena parte desta grandiosidade
do Criador e tantas outras atitudes
que normalmente sempre passaram
despercebidas, e agora parecem
fazer muito mais sentido, como se um
“novo olhar” acontecesse e se abrisse
aos poucos numa nova forma de ver
o mundo. Tudo agora parece nos
tocar muito diferente, parece fazer um
sentido especial, porque finalmente
conseguimos “vê-los e ouvi-los”
de fato e estranhamente como se fosse
pela primeira vez! Só que agora, muito
mais de perto, muito mais concretos,
mais alcançáveis pelo nosso coração.
E o mais curioso, é que o tempo, que
obrigatoriamente agora temos, para
sentir, ver e ouvir sempre esteve lá
ao nosso alcance, à nossa espera,
de acordo com as nossas decisões
ou opções de prestar ou não atenção
nestes fatos.
Esse tipo de valor intrínseco
e tão subjetivo, que somente agora
conseguirmos de fato perceber e
verdadeiramente sentir, sempre existiu.
Sempre esteve à nossa disposição,
mas na grande maioria das vezes não
tínhamos “olhos de ver... nem ouvidos
de ouvir”.
Sempre privilegiávamos os interesses
imediatistas e aqueles que julgávamos

serem os mais importantes. Os
horários, as tarefas cotidianas,
os compromissos no trabalho,
as obrigações do mundo material
e agitado que sempre regrou nosso
comportamento, tudo na frente e bem
antes da nossa sensibilidade espiritual
e da percepção além do óbvio,
bloqueando a consciência e a nossa
noção do “por que” estamos aqui,
“por que” sofremos tantas provas,
qual o motivo de estarmos com quem
estamos, por que vivemos no local
e da maneira que vivemos, quem
somos nós afinal.
Mas hoje, nesse novo modo de viver
e enxergar tudo, de sentir a vida,
podemos finalmente acordar para
o que realmente importa: o “conhecer
a nós mesmos”, podemos agora
“encontrar tempo para nos encontrar,
dentro de nós mesmos”. Refletir...
Meditar... E aí então poderemos nos
perguntar: “- Por que tudo isso está
acontecendo? Por que agora? Por
que comigo?”
Sabemos como espíritas que somos,
que nada é por acaso. E assumida
essa premissa é possível concluir
que deve existir uma razão maior,
que talvez até agora nos tenha
fugido a compreensão, mas que é
precisamente necessária e divina!
Logo, resta-nos abrir os olhos para
além das aparências e enxergarmos

“-Acordai...! São chegados os
tempos da renovação! O futuro
tão esperado chegou...! Entrem na
sintonia vibratória correta, na vibração
do amor e compaixão pelo próximo.
Tudo é uma questão de vibração.
Elevem os olhos para o alto e projetem
seus pensamentos para o “Altíssimo”,
para a Luz Maior. Não se percam mais
nas coisas e afazeres mesquinhos
e insignificantes do mundo material
que lhes chumbam os pés na
obscuridade e no egoísmo. Adentrem
ao novo mundo de renovação, ao
novo padrão vibratório da Luz Divina
que neste exato momento ilumina
a Terra e a todos os seus seres. Eis
o convite fraterno de Jesus para todos
aqueles que por livre escolha e vontade
sincera, queiram dar um passo
acima na escada da evolução infinita
de vossos espíritos imortais. Sejam
todos bem vindos pois assim herdarão
a nova era, o novo mundo...”
Da nossa parte entendemos que de
fato, são chegados os tempos onde já
iniciamos a grande transição planetária,
de um mundo de provas e expiações,
para um mundo de regeneração,
conforme já apresentado pelo grande
mestre lionês, no cap. III, item 18
do seu livro “O Evangelho segundo
o Espiritismo”, nas iluminadas palavras
de Santo Agostinho: “... Contemplai,
pois, à noite, à hora do repouso
e da prece, a abóbada azulada e, das
inúmeras esferas que brilham sobre
as vossas cabeças, indagai de vós
mesmos quais as que conduzem
a Deus e pedi-Lhe que um mundo
regenerador vos abra seu seio após
a expiação na Terra”. – Santo
Agostinho (Paris, 1862).
Que o Mestre Jesus nos conduza em
suas mãos por essa difícil, mas divina
estrada da renovação.
Muita paz a todos.
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Fernanda Abbehusen

Capítulo XXVI: Dar de graça o que de graça receber
Neste capítulo do Evangelho Segundo
o Espiritismo, Allan Kardec trata do
tema: "DAR DE GRAÇA O QUE DE
GRAÇA RECEBER" levando o leitor
a refletir sobre diferentes aspectos do
seu conteúdo.
Inicialmente trata do dom de curar,
relatando o que Jesus disse aos
discípulos: "Curai os enfermos,
ressuscitai os mortos, limpai os leprosos,
expeli os demônios; dai de graça o que
de graça recebestes". Devidamente
capacitados por Deus para curar e
aliviar os doentes sofredores, Jesus
orienta que este dom, que lhes fora
concedido gratuitamente, não deverá
ser objeto de comércio e nem um meio
de vida.
Em seguida, o capítulo sob análise
aborda acerca das preces pagas,
com a seguinte orientação de Jesus:
"Guardai-vos dos escribas, que querem
andar com roupas talares, e gostam
de ser saudados nas praças, e das
primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos
primeiros assentos nos banquetes; que
devoram as casas das viúvas, fingindo
largas orações. Estes tais receberão

resposta vai em direção de que essa
conexão tão graciosa, estabelecida
através do impulso do coração e cheia
de amor, não merece ser reduzida ao
mero valor da moeda corrente.

maior condenação" e complementa:
"Não façais que as vossas preces sejam
pagas". A prece é uma mensagem que
se dirige a uma divindade feita através de
uma conexão estabelecida diretamente
do coração e da alma; a prece é, ainda,
um ato de caridade quando se ora
pelos outros. Deus não vende os seus
benefícios e sim os concede. Como
então se cobrar para realizar um ato
de caridade tão íntimo e bonito de orar
por um irmão? Como requerer uma
vantagem para pedir algo que será
dado por Deus gratuitamente? Aquele
que compra a oração que será feita
por outrem então estaria dispensado
de orar? Não seria este merecedor de
uma abertura de canal tão bonita? A

Na sequência, o evangelho versa sobre
a mediunidade gratuita. Importante
salientar que esta nada mais é do
que a possibilidade dada por Deus
gratuitamente, de interpretar espíritos
com a finalidade de instruir os homens,
para que sigam o caminho do bem e
da propagação da fé, logo, não se trata
de privilégio e se encontra por toda
parte. Tendo recebido a mediunidade
gratuitamente e servindo de instrumento
para a espiritualidade através da ajuda
no alívio das dores carregadas por
espíritos sofredores, não seria justo e
muito menos digno vendê-la e receber
benefícios materiais, haja vista que
"não se originam nas suas ideias, nem
nas suas pesquisas, nem em qualquer
outra espécie de seu trabalho pessoal".
Nesta senda, a mediunidade não deve
ser utilizada como profissão, seja
porque não fora adquirida através de
estudos e trabalho, seja em razão da

imprescindível vontade do concurso
dos espíritos para pô-la em prática.
Destaca ainda o evangelho que, "o
médium curador transmite o fluido
salutar dos bons espíritos e não tem
o direito de vendê-lo". O curador não
oferece os resultados dos seus estudos,
como faz um médico formado e sim o
fluido advindo do concurso de bons
espíritos, então como poderá cobrar
por esta atividade? Caso assim o fizer,
os pobres não poderão se beneficiar
desse auxílio, o que não parece justo.
Feitas tais considerações, este capítulo
é uma grande demonstração de amor,
amor de Deus quando dá ao homem
a capacidade gratuita de poder ajudar
os irmãos espirituais que precisam
aliviar algum tipo de sofrimento e, com
esta mesma capacidade, Deus ajuda
o homem encarnado a se desenvolver
e aprender a ajudar o próximo sem
qualquer expectativa ou vontade de
querer algo em troca, ensinando assim,
um dos caminhos para pôr em prática
a verdadeira caridade com muita
humildade, devotamento e abnegação.

JUVENTUDE
Danielle Sanchez Carr

O Perdão no processo de evolução do adolescente

A adolescência é momento de transição
entre a infância e a vida adulta, período
que traz imensos desafios para o espírito
reencarnante e para aqueles com quem
convive, período em que são realizadas
descobertas e os hormônios estão à
flor da pele. Época em que o espírito se
questiona quem é e quais serão seus
objetivos, suas escolhas.
Como ensina Joanna de Ângelis no livro
“Adolescência e Vida”, psicografado
por Divaldo Franco, “os pais e os
educadores são convidados, nessa
fase da vida juvenil, a caminharem
ao lado do educando, dialogando
e compreendendo-lhe as aspirações”.
Diante das mais diversas situações na
vida do adolescente, como auxiliar?

amiga sem recriminação ou
qualquer outra exigência” nos
diz Joanna de Ângelis. Afinal,
qual o sentido do julgamento
se todos erramos?

Como ajudá-lo a se perdoar?
Para que “a pessoa se erga do deslize,
é indispensável que lhe seja oferecida
oportunidade, que se lhe distenda a mão

Da mesma forma, estimular
o perdão das ofensas. Ao
perdoar, o espírito abre-se
a novas realidades, percebe
que os ofensores são tão
falhos quanto a si próprio,
ampliando sua capacidade
de amar sem exigências e a
praticar o ensinamento de Jesus “perdoa
não sete, mas setenta vezes sete”.
A mágoa e o rancor, por outro lado,
quando não trabalhados e dissolvidos,

podem causar dificuldades futuras,
traumas, revolta pela situação vivida
e resquícios de energias perturbadoras
que prejudicam a sintonia, deixando
o espírito de reconhecer as próprias
mazelas e avançar.
Que seja sempre possível lembrar que
não somos vítimas, mas autores de
nossa própria história. Que por mais que
nos machuquem, também erramos e
no segundo seguinte podemos ser nós
a pedir perdão. Que muitas vezes perdoar
é uma escolha difícil, mas libertadora.
A vida pode ser cheia de espinhos,
mas é também de rosas. E só com
o coração aberto é que poderemos
sentir seu perfume.
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Felipe Camacho

Família, valor social e espiritual

passo, pelo Amor, que deve começar
em nós para conosco mesmos.
Estamos visitando mais a família, pois
então vamos visitar mais a nós também.
Conhecendo-nos mais, acolhendo mais
quem somos, sabendo que existirão dias
que não estamos tão bem, mas tudo
bem! Acolhendo com muita humildade e
amor este alguém que por alguma razão
deixamos de amar.

Em
tempos
de
evolução
e
desenvolvimento a quarentena nos
convida para um convívio mais próximo
a família que temos sob mesmo teto
em nosso lar.
Nos sentimos obrigados a suportar nossa
família, já estávamos desacostumados
da família, mas podemos migrar e evoluir
o suportar do aguentar para dar suporte?
O espiritismo sempre destaca as relações
familiares e sociais, os valores morais,
a educação dos filhos, a lei de causa
e efeito; da reencarnação e dos ensinos
do Cristo, que sejam pertinentes
à compreensão da destinação do Espírito
imortal, pois o adulto seguro e consciente
da realidade espiritual compreende
a importância do grupo familiar equilibrado
para o equilíbrio da sociedade.
E ainda, o valor e a importância da família,
pelos laços corporais e espirituais, cuja

existência é importante, para evitar-se a
desagregação da sociedade.
Assim constatamos que a sociedade
estava muito “fora” da família, e que uma
sociedade agregadora vem de famílias
agregadas.
Refletindo de forma rápida, qual
seriam as oportunidades para nossa
contribuição em nosso lar? Primeiro

Após isso, incentive e acolha todos
os seus mais próximos, que certamente
a partir de você o amor será iluminado
em cadeia.
Desafios virão, e para tais, lembremos
que nossos pensamentos regem
as vibrações que nos cercam, atento
a eles e o que fazemos com eles é
de suma importância.
Vejamos também a paciência, como
disse Divaldo Franco “a paciência

é a ciência da paz” então, vamos nos
promover tal paz. E a paciência em
aguardar aquilo que quase não vemos
um fim, que é novo para todos, que traz
vários sentimentos negativos que não
auxiliam muito.
Portanto,
vamos
nos
encontrar
conosco mesmo nos lembrando
da doutrina espírita, do amor, dos
nossos pensamentos e da paciência,
proporcionando uma projeção futura
de esperança, de sonhos deste novo
futuro que já chegou, acolhendo assim,
nosso presente e regando com muita luz
nossas lindas flores interiores.
Qual pode ser então o nosso
impacto perante o desenvolver
da relação emocional da família, com
responsabilidade moral, projetando
um impacto de nosso pequeno
ao grande social?

CRÔNICA ESPÍRITA
Dr. Marcelo Saad

Saúde Física, Mental, Social e Espiritual na Pandemia
Didaticamente, a saúde tem quatro
dimensões: física, mental, social
e espiritual. Na verdade, elas se
interconectam e são interdependentes.
Esta visão integral pode nos ajudar a
enfrentar este tempo de vulnerabilidade
pela pandemia de COVID-19. Num
ciclo vicioso, o sofrimento emocional
aumenta a suscetibilidade à infecção,
por prejudicar a função imunológica.
Já as crenças e práticas religiosas
ajudam no gerenciamento do estresse,
por trazerem menos ansiedade
e maior esperança.
Estar em casa nos dá tempo para
fortalecermos nossa saúde espiritual.
Muitas pessoas não estão cientes de
que tais atividades podem também
servir para melhorar a saúde mental,
por aumentar a capacidade de
enfrentar a ansiedade, e melhorar a
saúde física, pela redução da tensão.
E o resultado deste conjunto é maior

resistência à infecção.
A fé é um importante recurso para a
saúde e bem-estar. Estar em isolamento
é uma oportunidade para aprofundar
nosso relacionamento pessoal com
Deus através de oração, meditação,
estudo de escrituras, ouvir programas
inspiradores, ou por literatura edificante.
Muitas comunidades religiosas agora

oferecem transmissão de cultos que
fornecem orientação e mensagens
que promovem esperança.

é ajudar alguém necessitado a acessar
alimentos ou remédios, deixando
os suprimentos em sua porta.

As maiores religiões ensinam a amar
e cuidar do próximo; este é qualquer
outra pessoa em necessidade. Temos
na pandemia uma oportunidade
para espalhar esperança a familiares,
vizinhos,
membros
da
nossa
comunidade de fé ou mesmo
para desconhecidos. Para muitas
pessoas, estar forçado a permanecer
em casa afeta negativamente a função
imunológica, aumentando o risco
de infecção.

Também é importante manterse fisicamente saudável. Dentro
de muitas tradições religiosas, o corpo
é o “templo do Espírito”, e seu cuidado
é uma forma de honrar a Deus. Busque
alguma forma de exercício e mantenha
o peso, entre outras atitudes. Este
conjunto melhora a função imunológica
e, potencialmente, reduz o risco
e gravidade da infecção respiratória.

Distanciamento significa estar separado
fisicamente, não socialmente. Embora
pessoas não possam dar abraços
ou apertos de mão, há substitutos
remotos como através da internet ou
telefone. Se uma pessoa for capaz,
uma maneira de colocar a fé em ação

Em resumo, mantenhamos o foco
na nossa saúde espiritual, cultivando
também a boa saúde física, e ajudando
como pudermos familiares, amigos,
vizinhos ou desconhecidos. Isto
vai ajudar a aumentar a imunidade,
desenvolver
resistência
física
e emocional e fazer uma diferença
nas vidas de todos.

MATERIA ESPECIAL

PROGRAMAÇÃO

Sérgio Cassano

PALESTRAS E PASSES

Paternidade
Ser pai, tarefa complexa! Que
alegria quando essa informação se
confirma mesmo que o medo nos
traga tantas preocupações, ainda
mais nos dias atuais, de um futuro
incerto e com várias mudanças
estruturais
acontecendo,
nossa
responsabilidade só se multiplica.
Mas ser pai é maravilhoso, são
experiências que precisamos viver.
Vejam que, bons anos após meu
primeiro filho nascer, chegou também
meu segundo filho e quase ao
mesmo tempo, nasceu meu neto. A
responsabilidade só aumentou, pois
ser um bom exemplo para outro ser
humano, causa certa apreensão. São
crianças sedentas de aprendizado e
segundo o que acredito - “a melhor
forma de educar é pelo exemplo”.
Mas pensando bem, porque ter
apenas essas três pessoas, como
filhos merecedores de bons exemplos
e boas diretrizes? Não seria bem
viável ser assim em tempo integral
para muitos outros?
Ser pai, que está sempre pronto para

ajudar com bons conselhos, com
palavras edificantes, escutando com
paciência, ensinando sem esperar
reconhecimento e acolhendo com
amor são atitudes embasadas nos
ensinamentos do Cristo. Muitas são
as passagens do Evangelho que nos
orientam, mas apenas enfatizando
“amar a Deus acima de tudo e ao
próximo como a ti mesmo”, sem
esquecer, pois andam juntas, “fora da
caridade não há salvação”. Pronto, já
temos amparo e respaldo dos Espíritos
superiores para sermos “bons pais”.
Se formos abençoados com a
possibilidade de ajudar esse filho a
ter sua passagem por essa vida de
forma mais eficiente na sua evolução,
se temos ajuda superior para sermos
esse bom pai para nossos filhos, por
obrigação do amor, não teríamos
também, por obrigação moral, que
ser um bom pai para com todas as
muitas “crianças” que encontramos
em nossas vidas?
Poderíamos nos apegar a algumas

DATA

desculpas, do tipo “minha vida não
foi fácil” ou “minha família não foi das
melhores”, mas eu diria que temos
o dever de sermos um pai 100% melhor
que o que tivemos, pois sabemos
desta importância. Caso você tenha
tido a maravilhosa oportunidade de
ter uma boa família, então você tem
o dever de ser um pai 200% melhor.
Ou seja, nós não temos desculpas!
Encontramos muitas oportunidades
em nosso dia-a-dia de sermos
“bons pais”, ajudando e orientando
os jovens que estão próximos de nós,
mostrando que bons caminhos, só
levam a bons resultados e que você
está disponível para estender a mão,
como mencionado acima, com amor
e sem críticas.
Teríamos muito mais a falar sobre
a paternidade, mas esteja certo
de que você será uma pessoa
abençoadamente
feliz,
quando,
depois de bons anos, olhar para trás e
ver quanto o amor desses “seus filhos”
o fez crescer e evoluir rumo ao Cristo.

MENSAGENS DE AMIGOS
Tende o cuidado para que as vossas
ondas mentais sincronizem-se com as
mentes que administram as vidas, e
evitai descer o vosso pensamento às
páginas da agonia, onde se encontram
as forças ultrajantes que estão
produzindo as dores por necessidade
da evolução do Planeta.

Não vos preocupeis demasiadamente
com a presença pandêmica do
vírus, cujo momento será mais tarde
entendido nas suas razões, nas suas
origens e no por que chegou-nos
agora, provocando pânico e dor.
Vós, que conheceis Jesus, mantenhais
o respeito às leis, buscando a
precaução
recomendada
pelas
autoridades sanitárias, mas não oculteis
a mão socorrista aos padecentes, não
negueis a palavra libertadora aos que se
preparam para enfrentar a Imortalidade.
Não saiais de onde fostes colocados
numa inútil e enganosa tentativa de
impedir a contaminação.
Buscai a pureza íntima e, sobretudo,
alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa
e gentil, amando a todos, evitando as
paixões que dividem, e as experiências
que desunem.
Hoje quiçá, mais do que nunca, Jesus
precisa de vossas mãos, falar pelos vossos

Ide, como Jesus disse aos quinhentos da
Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra
iluminada e pelo exemplo da abnegação.
lábios, sentir o calor da vossa compaixão
e a misericórdia dos vossos sentimentos.
O grande antídoto para todos os
males é o amor responsável, é o amor
dinâmico, é o amor que doa e não se
preocupa em receber nem mesmo um
sorriso do beneficiário.
Não penseis que vos encontrais
a sós. Os Céus enviam os seus
embaixadores para que o intercâmbio
entre encarnados e desencarnados se
faça com muito mais facilidade.
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As forças vivas do Universo estão
conosco, no doce intercâmbio
convosco. Ide e amai.
Em nome dos Espíritos espíritas,
nós suplicamos ao Senhor que nos
abençoe e nos guarde em paz. São os
votos do servidor humílimo e paternal.

TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

06 Jul

Fé, Esperança e Caridade

13 Jul

Desprendimento dos Bens Terrenos

20 Jul

Cuidar do Corpo e do Espírito
Pelas suas obras é que
se reconhece o Cristão
Parábola da Figueira Seca
Trabalhadores do Senhor
e o Momento Atual
Não Creais em todos os Espíritos
Dr. Bezerra de Menezes O Médico dos Pobres
Buscai e Achareis: Saber Esperar com Calma

27 Jul
03 Ago
10 Ago
17 Ago
24 Ago
31 Ago
07 Jul
14 Jul
21 Jul
28 Jul
04 Ago
11 Ago
18 Ago
25 Ago
01 Jul
08 Jul
15 Jul
22 Jul
29 Jul
05 Ago
12 Ago
19 Ago
26 Ago

TERÇAS-FEIRAS - 12 h

Parábola dos Talentos
Caracteres da Perfeição
O Significado da Parábola
da Festa de Núpcias
A Fé Produtiva
Os Trabalhadores da Última Hora
Conhece-se a Árvore pelo seus frutos
Não Ponhais a candeia
debaixo do Alqueire
Bezerra de Menezes
e o Espiritismo no Brasil

QUARTAS-FEIRAS - 20 h

A Verdadeira Paz
Desigualdade das Riquezas
O Homem de Bem
Porta Estreita
O Poder da Fé
Potencialidades Humanas
como Instrumento de Trabalho
Falsos Profetas
Não Ir aos Gentios
Dr. Bezerra de Menezes Um expoente da Doutrina Espírita

QUINTAS-FEIRAS - 20 h

02 Jul

Parábola do Bom Samaritano

09 Jul

Utilidade providencial da Fortuna

16 Jul

Parábola do Semeador

23 Jul

Porta Estreita : Virtudes,Porta Larga: Defeitos

30 Jul

A Fé : Mãe da Esperança e da Caridade

06 Ago

Ser e Ter

13 Ago

Falsos Profetas na Erraticidade

20 Ago

Os São não Precisam de Médicos

27 Ago

A Missão de Bezerra de Menezes

04 Jul
11 Jul
18 Jul
25 Jul
01 Ago
08 Ago
15 Ago
22 Ago

Caridade e Compaixão
A Verdadeira Riqueza
O Dever
Egoísmo, Orgulho,Violência, Injustiça
A Força da Fé
Servir e Caminhar
Caracteres do Verdadeiro Profeta
Coragem da Fé
Dr. Bezerra de Menezes Uma Vida dedicada ao Bem

29 Ago

SÁBADO - 10 h

ATENDIMENTO FRATERNO
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 FILANTRÓPICA

Bezerra.”

3a. e
5a.feira

14:30

Parte da Mensagem de Bezerra de Menezes, recebida
pela psicofonia de `Divaldo Franco no encerramento
da XXII Conferência Estadual Espírita, realizada em
15.03.2020, em São Jose dos Pinhais (PR)

4a.feira

15:00

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

Jul/Ago 2020
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André Gertsenchtein

Lei de Destruição

O momento atual é bastante
adequado para tratar desse tema:
vivemos uma pandemia sem
precedentes, uma vez que as
anteriores (gripe espanhola e peste
negra) ocorreram em épocas onde
a mobilidade entre locais distantes
era
reduzida.
A
COVID-19,
ao tempo em que este artigo
é escrito, já fez mais de 350.000
vítimas no mundo inteiro.
Num primeiro instante, chama
a atenção que uma destruição desse
porte seja permitida por Deus, cuja
visão já há muito não é mais a de um
Pai punitivo, mas sim a de um Pai,
amoroso e bondoso.
Então... o
nisso tudo?

que

está

errado

Na verdade, não há nada errado.
Deus é, de fato, imensamente bom
e justo. Tão justo, que, em vez de
“julgar” casos, individualmente, criou
um conjunto de leis extremamente
sábias,
chamadas
de
“Leis
Morais”, aplicáveis indistintamente
– e automaticamente – a qualquer
espírito, conjunto esse (tratado n’O
Livro dos Espíritos - LE) do qual a “Lei
de Destruição” é parte integrante.
E como compatibilizar a “Lei de
Destruição”, de nome tão pouco
inspirador, com as demais “Leis
Morais” tratadas no LE, tais como
a “Lei da Conservação”, a “Lei da
Igualdade”, a “Lei de Liberdade” e a
“Lei de Justiça, Amor e Caridade”?
É que a destruição é parte do processo
natural de evolução e crescimento.
Tudo o que é transitório é submetido

seja parte do
de renovação.

processo

natural

E a natureza, desequilibrada,
reage: danos à nossa saúde pelo
envenenamento
dos
recursos
naturais dos quais depende nossa
própria vida, e reações até mais
fortes, como as doenças novas que
vêm surgindo mais recentemente.
Muitos
creditam
a
pandemia
ora enfrentada a uma reação
violenta da natureza aos desvarios
da humanidade, tanto na esfera
física quanto na emocional.

à destruição: nosso corpo físico,
quando não mais abriga a vida física,
é destruído por processos naturais
(mas nosso espírito, onde estão
abrigadas nossas memórias e nosso
patrimônio moral, não).
Civilizações desaparecem para que
outras possam surgir; animais matam
outros animais, para que possam
se alimentar, dando continuidade
ao ciclo da vida. Verdades são
substituídas
por
outras,
mais
modernas e justas, em processo de
renovação permanente.
Desastres coletivos, muitas vezes,
servem de prova para grupos
de espíritos em sua jornada de
aprendizado, porque destruição
é também, na Lei Divina, uma
oportunidade
de
renovação.
Essa destruição de que tratamos
até agora é parte da Lei Divina,
e é por ela regulada, por meio
de delicado sistema de equilíbrio

manejado pela natureza.
Ocorre que esse sistema se
encontra
hoje
em
profundo
desequilíbrio, por conta da nossa
ação, seja como encarnados, seja
como espíritos. Nossa ação tem
sido destruidora: não a destruição
natural, que trabalha em harmonia
com a renovação, mas a destruição
desbalanceada, sem limites.
A guerra, por exemplo, é escolha
dos homens, que a promovem por
egoísmo, ganância ou vingança.
Nela, muitas vidas se perdem
antes do previsto, resultando em
inúmeros processos dolorosos de
ajuste futuro. E isso não é parte do
processo natural de renovação –
é destruição desnecessária e inútil.
O
homem,
fugindo
às
responsabilidades que lhe foram
atribuídas por Deus, destrói sem
controle: a natureza, os animais
e a si mesmo, sem que nada disso

APOIO

Deus, entretanto, é bondade,
e até nesses casos ele permite
que a destruição – mesmo aquela
causada em excesso, pelo próprio
homem – sirva como aprendizado
e oportunidade de crescimento.
Os espíritos que desencarnam
durante a pandemia receberão novas
chances de crescimento, através da
reencarnação. E terão oportunidade
de fazer melhor.
A
natureza,
agredida,
saberá
se recompor, após as reações
violentas por meio das quais
promoverá os ajustes necessários.
O conjunto das transformações
pelas
quais
nosso
planeta
passa,
incluindo
a
própria
humanidade, será mais ou menos
violento, de acordo com nossas
próprias ações. Mas, ao término
do processo, graças à bondade
de Deus, entraremos em nova fase
de crescimento, onde prevalecerá
a boa vontade e o desejo de fazer
o bem: a fase da regeneração.

CURSOS
ÁREA DOUTRINÁRIA

3a.feira
4a.feira

5a.feira

Sáb.

18:40
15 e 20:00
15 e 20:00
15:00
18:40
20:00
20:00

O Livro dos Espíritos
Básico de Espiritismo I e II
Educação Mediúnica I e II
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

3 , 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

a

5a.feira
Sáb.

18:00
19:30
10:00

