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Desigualdades: o desafio da humanidade
É chegada a hora. A sociedade passa a rejeitar posturas de desrespeito ao outro e a
igualdade é exigida. A humanidade amadureceu e não mais tolera práticas bárbaras e
incoerentes com a fraternidade que reinará sobre a Terra regenerada. Página 4

LEIA TAMBÉM

Conhecendo Léon Denis

Médium e autodidata, Léon Denis
tinha uma oratória excepcional
e uma escrita organizada, clara
e concisa. Tornou-se um dos maiores
propagadores
do
Espiritismo
sendo considerado o continuador
e consolidador da obra de Allan
Kardec. Página 3.

Infância e Juventude

O papel da evangelização espírita
é inspirar a transformação moral do
homem e do mundo por meio dos ensinamentos de Jesus para que sejam
homens de bem no futuro. Página 3.

Evangelho

A prece é a expressão de um
sentimento que sempre alcança a
Deus, quando ditada pelo coração
de quem a faz. Ao fazermos preces,
entramos em contato com Deus,
nos relacionamos com Ele. Página 5.

Juventude

A Doutrina Espírita nos ensina que
a vida é uma escola – pela qual
passamos inúmeras vezes, até
atingirmos a perfeição moral, que
é também o destino de todos nós,
cada um ao seu tempo. Página 5.

Assunto em Família

Crônica Espírita

Na Doutrina Espírita podemos
encontrar o sentido, a causa para
os grandes flagelos que sempre
estiveram presentes na humanidade
causando desencarnes em massa,
ou coletivos como também são
chamados. Página 6.

Matéria Especial

Com a Parábola do Samaritano,
uma das mais belas legadas à
humanidade, Jesus nos convoca
a assumirmos a responsabilidade
de resgatar o nosso próximo,
lançando um novo olhar àquele
que sofre e que se aflige ante os
problemas diversos. Página 7.

Projeto Construindo
o Futuro

Em 15/06/2011 foi inaugurada a nova
sede, e, logo depois, constituiu-se
grupo de trabalho para desenvolver
ideias a serem implementadas
com recursos da torna. Duas ideias
foram apresentadas pelo grupo,
em Assembleia Geral Extraordinária
de20/09/2014: (a) Um projeto cujo foco
fosse infância e juventude.. Página 7.

Dentro de nossa família temos
a oportunidade de acolher nossos
idosos, não como um fardo, mas
como uma jóia delicada e frágil que
tanto nos ensinou durante a vida
e influenciou a sermos quem nos
tornamos hoje. Página 6.

Matéria Doutrinária

Aprendemos através da Doutrina
Espírita, que o planeta Terra recebe
apenas uma parte da humanidade,
pois há outros mundos como o
nosso e a humanidade se encontra
espalhada pelo universo a caminho
da evolução espiritual. Página 8.

EDITORIAL

SUGESTÃO DE LEITURA

Solidariedade nas desigualdades
Esta edição tem por tema central uma das chagas da humanidade:
a desigualdade.
Somos individualidades e cada qual está submetido às mesmas leis
da natureza. Deus não concedeu a nenhum homem atributos de exceção.
Assim, cada um, por meio de esforços pessoais, alcançará o êxito existencial.
Como devemos então lidar com as enormes desigualdades sociais, com
a qual a humanidade convive há milênios? Essa desigualdade é obra do homem
(LE 806) e somente desaparecerá na medida em que o homem reconhecer
o seu próximo e abdicar do orgulho e do egoísmo.
A aplicação do ensinamento “Amor ao Próximo como a si mesmo” exige
avanço moral e avanço consciencial.
O Livro dos Espíritos nos ensina que tanto a riqueza como a pobreza são provas
naturais, e decorrem da evolução diversificada e do caráter de cada ser. Mas falamos
da miséria material, esta intolerável! Ela demanda compaixão e caridade.
Na sequência, os demais títulos dessa edição são corolários do tema central:
preconceitos, acolhimento de idosos e responsabilidade com o próximo.
São necessidades que exigem solidariedade, conforme proposta do Mestre.
Unidos pela Lei do Amor, visto na matéria do Evangelho Segundo o Espiritismo
cap. XI, sentimento por excelência, estamos comprometidos uns com os
outros. No entanto, por razões primevas, nos deixamos levar por caminhos
tortuosos que resultam deletérios para a nossa evolução espiritual.
Esperamos oportunizar com essa leitura, reflexões que levem ao desejo de ser
realmente humano, conforme o projeto do Criador Divino.

Helga Klug Doin Vieira

O PORQUÊ DA VIDA, LÉON DENIS,
Quem somos? De onde viemos? Para onde
vamos? Qual o sentido da dor?
Estas são algumas questões que ainda pululam
em nossas mentes e em nossos corações.
Qual a razão de ser do Universo? Que
esperanças podemos encontrar diante de um
mundo tão conturbado, tão violento e com
tantas desigualdades morais e sociais?
Este livro torna-se um manancial de luz para todos aqueles que buscam
o sentido existencial da vida, a resposta para os seus problemas, para as
suas dores e aflições.
Como um grande mestre, Léon Denis, em sua simplicidade divinal, mostra
as razões essenciais da existência do ser. Esclarece sobre Deus que é
a lei suprema de tudo e de todos e afirma que “(...) o espírito humano,
livre e responsável, escolhe a sua estrada e, se esta é má, as pedras e os
espinhos que o ferem produzirão o desenvolvimento da sua experiência,
fortificarão a razão que vai despontando”.
Esta obra contém ainda transcrição de correspondência do filósofo João
Gaspar Laváter à imperatriz Maria Féodorawna, da Rússia, onde ele lhe
descreve o estado da alma depois da morte, o notável trabalho intitulado
A reencarnação e a Igreja Católica, além da novela Giovana.

NOTÍCIAS DO IEE
CURSO PARA CUIDADORES ONLINE: iniciamos em agosto o Curso
para Cuidadores online.
CURSO PARA GESTANTES ONLINE: está programado para o mês de setembro
nosso Curso para Gestantes, que será online. Maiores informações no site
e na secretária do IEE.
DOAÇÕES DE KITS INFANTIS E HIGIENE: distribuímos aproximadamente 470
kits Infantis e de Higiene durantes o mês de Agosto, com recursos provenientes
das doações recebidas durante Junho e Julho. Agradecemos imensamente
a todos que contribuíram.
ATENDIMENTO FRATERNO ONLINE: acesse o site do IEE e faça seu
agendamento com antecedência, lembrando de cancelar caso necessário também
com antecedência, podendo dessa forma dar lugar para outra pessoa.
NOVO HORÁRIO DE PALESTRA: desde Julho estamos com novo horário
de palestras na terça-feira às 12h00. Acesse nosso site e Facebook.

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

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 LÉON DENIS
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Regina Mercadante

Léon Denis
cidade para ministrar uma conferência
sobre Espiritismo.

Considerado o apóstolo do Espiritismo,
vivendo exclusivamente para propagar a
Doutrina Espírita, Léon Denis nasceu em
primeiro de janeiro de 1846 em Foug,
pequena localidade de Toul, na França.

Médium e autodidata, Léon Denis tinha
uma oratória excepcional e uma escrita
organizada, clara e concisa. Tornouse um dos maiores propagadores
do Espiritismo sendo considerado
o continuador e consolidador da obra
de Allan Kardec.

Proveniente de uma família humilde,
Denis só fez o curso primário e, apesar
de todas as dificuldades que a falta de
recursos lhe impunha, foi amante da
leitura, tornando-se um homem culto e
erudito.
Aos 18 anos, lê pela primeira vez O Livro
dos Espíritos, de Allan Kardec e, a partir
daí, novos conceitos inundaram o seu
ser. Percebeu logo que o livro era um
tratado completo de filosofia de vida,
chegando a dizer que:
“Nele encontrei a solução clara, completa
e lógica, acerca do problema universal.

A minha convicção tornou-se firme.
A teoria espírita dissipou a minha
indiferença e as minhas dúvidas”.
Tem contato pela primeira vez com
Allan Kardec em Tours, por ocasião
em que o mestre de Lyon visitava a

Ser, O Espiritismo e o Clero Católico,
O Espiritismo na Arte, O Gênio
Céltico e o Mundo Invisível, O Grande
Enigma, O Mundo Invisível e a Guerra,
O Porquê da Vida, O Problema do Ser,
do Destino e da Dor, O Progresso,
Provas Experimentais da Sobrevivência
e Socialismo e Espiritismo.

Tinha como protetores espirituais Joanna
D’Arc e Jerônimo de Praga (Monge PréReformador, 1416, queimado vivo pela
igreja de Constança, Alemanha).

Foi Presidente de Honra da
União Espírita Francesa, membro
honorário da Federação Espírita
Internacional e presidente do
Congresso Espírita Internacional
realizado em Paris em 1925.

Suas obras, de inestimável valor
doutrinário,
são:
Cristianismo
e
Espiritismo, Depois da Morte, Espíritos
e Médiuns, Joana D'Arc, Médium, No
Invisível, O Além e a Sobrevivência do

Em 18 de abril de 1927, aos oitenta e um
anos, tendo dedicado ardorosamente
a sua vida inteira à causa do Espiritismo,
desencarnou cego e doente, na cidade
de Tours, França.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Adriana Marino Aprigliano

Educação dos Sentimentos
Em 1999 foi elaborado pela UNESCO
um documento chamado “Educação:
um tesouro a descobrir”. Nele foram
divulgados os pilares: Aprender
a conhecer, Aprender a fazer, Aprender
a conviver e Aprender a ser, que
garantem aprendizados essenciais
para que as crianças se desenvolvam
cognitiva e socialmente com objetivo
não só de preparar a criança para o
mercado de trabalho mas também para
viverem em sociedade como cidadãos
mais justos, empáticos e preparados
para lidar com a adversidades.
Segundo o livro “Orientação para
ação
Evangelizadora
Espírita
da Infância: Subsídios e Diretrizes”
da FEB, toda evangelização é um
ato educativo e a educação baseada
nos princípios cristão é um ato
evangelizador, então, podemos dizer
que os pilares acima citados são bem

na criança a crença em
Deus,
a
consciência
da imortalidade e sua
origem, destino e razão da
existência.

aderentes com a da doutrina espírita.
O papel da evangelização espírita é
inspirar a transformação moral do homem
e do mundo por meio dos ensinamentos
de Jesus para que sejam homens
de bem no futuro. Os ensinamentos
da doutrina espírita contidos na obra
de Kardec passam por aspectos da
ciência, filosofia e religião através da
fé raciocinada e da conduta do bem.
O conhecimento da doutrina desperta

A tarefa da evangelização
espírita é ajudar na
formação dos hábitos da
criança e do jovem através
da mensagem cristã à luz
da doutrina. A questão
685, item “a” de O Livro dos Espíritos,
ressalta a educação moral como
o conjunto de hábitos adquiridos que
permitirão aos trabalhadores do futuro
ultrapassarem com menos dificuldades
os obstáculos inevitáveis da vida.
Essa tarefa não está presente no
currículo escolar e se quisermos
fortalecer nossos filhos nessa jornada
reencarnatória, devemos ajudá-los na
educação dos seus sentimentos sendo

nosso dever de pais e responsáveis,
aproximá-los da evangelização que
tem o papel fundamental de despertar
os ensinamentos espíritas em suas
mentes, corações e nas mãos das
crianças e jovens.
Podemos concluir que, a educação
espírita
caminha
através
do
conhecimento, sentimento e ação
de acordo com os pilares pensar, sentir
e agir com amor conforme Jesus, nosso
maior modelo de perfeição, nos ensinou
como objetivo de evoluirmos.
Se você caro amigo tem filhos ou se
identifica com a causa, faça parte
da evangelização Infantil. Como
frequentador ou voluntário, poderá
contribuir levando a mensagem de
Jesus mais próxima das crianças
e jovens e inspirando a transformação
deles em homens de bens!
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MATÉRIA DE CAPA
Alexandre Caldini

Desigualdades: o desafio da humanidade
o transexual, o homossexual e
o migrante, eram tidos por inferiores.
O espírito progredirá e isso mudará.

Na pandemia, a desigualdade social
ficou mais evidente e aumentou:
• 53 milhões de estudantes tiveram
que estudar em casa, mas 30% dos
lares brasileiros não têm acesso
à internet e 40% dos estudantes
de escolas públicas não têm
computadores. *1
• Em 4 meses 7,8 milhões
de brasileiros perderam seus
empregos e 42 bilionários brasileiros
aumentaram suas fortunas em US$
34 bilhões, tendo cada um, para si,
18 bilhões de reais. Enquanto isso,
perto de 54 milhões de brasileiros,
não
têm
nenhuma
reserva
financeira. *2,3 e 4
• Durante a pandemia várias
grandes empresas ganharam ainda
mais dominância e muitas das
pequenas desapareceram: 700.000
pequenas empresas fecharam,
enquanto, uma empresa de cartão
de crédito aumentou seu lucro
líquido em 50% e uma farmacêutica
em 30%. *5 e 6
O Espiritismo e a desigualdade
social
O Livro dos Espíritos esclarece
que a concentração de renda e a
desigualdade social são obras dos
homens e não de Deus. São frutos
da astúcia, do roubo, da injustiça e da
cobiça. Riqueza e poder despertam
todas as paixões ligadas à matéria
e nos afastam da perfeição moral.
Afirma ainda que o rico acredita
nunca ter o suficiente, e que aqueles
que oprimem o fraco, lamentarão.
Mais claro impossível. Ricos justos
e generosos existem; mas quantas
fortunas não seguem sendo forjadas
na injustiça, trazendo miséria, fome,
doença, sofrimento e morte?
O capítulo XVI de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, diz que
a riqueza é o supremo excitante
do orgulho, do egoísmo e da vida
sensual. Que é o laço mais forte
a prender o homem na Terra,
tornando-o insensível, egoísta e fútil.
Todavia o espiritismo nos esclarece

É chegada a hora
A espiritualidade nos diz que
é preciso que o mal chegue ao
extremo para que ajamos.
Quando 82% de toda a riqueza
gerada no mundo em 2017 ficou
com apenas 1% das pessoas
mais ricas do planeta, teria o mal
chegado ao extremo? *7

que a riqueza não é problema;
o problema é como o homem a
emprega. A riqueza deveria ser
poderoso instrumento de educação
e progresso para muitos e não de
acúmulo de poder e abuso para
poucos. E por fim, a espiritualidade
nos traz um alerta muito atual:
não haverá segurança enquanto
os causadores da desigualdade,
que são o egoísmo e o orgulho,
reinarem.
O espírita e a desigualdade
Está clara a visão espírita sobre a
desigualdade de riqueza; mas, e
nós espiritas, como temos agido?
Adianta frequentar centros espíritas
se não agimos para acabar com o
sofrimento dos que nada tem? A
sopa, a cesta básica, o atendimento
fraterno, o passe, a palestra, os
cursos; tudo isso é útil e meritório,
mas é também insuficiente. São
paliativos e não a solução para
o fim da desigualdade. É preciso
que erradiquemos o orgulho e o
egoísmo em nós mesmos, mas
também na humanidade. E isso
se faz prestigiando iniciativas
que visem o bem de todos e não
apenas de uma minoria privilegiada.
Recentemente tivemos exemplos
do oposto dessa postura no
desembargador
santista,
no
engenheiro carioca e no morador
de Alphaville; três tristes episódios,
ilustrativos do quanto ainda somos

espíritos ignorantes e atrasados.
A boa notícia é que, cada vez mais,
vemos a sociedade rejeitar posturas
de desrespeito ao outro. Privilégios
são rechaçados e a igualdade é
exigida. O movimento Black Lives
Matter que tomou o mundo é um
bom exemplo. A mudança de
postura é inexorável, pois coerente
com o padrão de espíritos que
encarnarão na Terra em sua
nova fase, como um planeta de
regeneração. Aqueles de nós que
insistirmos em comportamentos
egoístas, elitistas, individualistas,
arrogantes,
desrespeitosos
e
agressivos, não mais reencarnarão
na sociedade transformada.
Houve um tempo/haverá um tempo
Houve um tempo em que comprar
e vender seres humanos era aceito,
a tortura era justificada, o estupro
era tido como mera expressão do
desejo do homem, o apedrejamento
era tido por justiça e a fogueira
para os chamados infiéis era um
espetáculo apreciado. O espírito
progrediu e isso mudou.
Haverá um tempo em que diremos
que houve um tempo em que
explorar o fraco, retirando dele
o mais possível, era sinal de
competência profissional. Haverá
um tempo em que diremos que
houve um tempo onde a mulher,
o negro, o idoso, o deficiente,

Quando seu banco cobra 151% de
juros ao ano no cheque especial
e paga juros de 1,58% ao ano na
poupança, teria o mal chegado ao
extremo? *8 e 9
Quando mais de 13 milhões
de brasileiros vivem com menos
de US$1,9 por dia, teria o mal
chegado ao extremo? *10
Quando em pleno século XXI,
metade da população brasileira não
conta com coleta de esgoto e 35
milhões de brasileiros vivem sem
água tratada, teria o mal chegado
ao extremo? *11
É chegada a hora. A humanidade
amadureceu e não mais tolera
práticas bárbaras e incoerentes com
a fraternidade que reinará sobre
a Terra regenerada. A devastação da
natureza, a poluição, o consumismo,
a competição predatória, a opressão
das minorias, o lucro exacerbado,
a vantagem indevida e o desrespeito
ao próximo; tudo isso, agora,
passa a ser malvisto. O desencarne
de espíritos resistentes ao bem
e o encarne de espíritos mais
experientes e sábios, já está fazendo
com que a Terra mude. É questão de
tempo, pouco tempo, até tudo isso
que hoje nos choca e machuca, seja
apenas lembrança de um passado
sofrido, onde o homem, ainda era
o lobo do próprio homem.
Fontes: *1 TIC Domicílios/G1; *2 Pnad 2020/
Folha; *3 Oxfam/Nexo; *4 ANBIMA/Valor Investe;
*5 IBGE/Nexo; *6 Oxfam/O Estado de Minas; *7
Oxfam/Valor; *8 Agência Brasil; *9 Mobilis; *10
IBGE; *11 TrataBrasil
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Silvia Reis

Capítulo XXVII – Pedi e Obtereis
Este capítulo de O Evangelho Segundo
o Espiritismo “Pedi e Obtereis” trata
da importância da prece e oração em
nossas vidas.
Na questão 658 de O Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta “A prece é agradável
a Deus?”. Temos a resposta: “A prece
é sempre agradável a Deus quando
ditada pelo coração, pois, para Ele,
a intenção é tudo, e a prece do coração
é preferível àquela que podes ler, por
mais bela que seja, se for lida mais com
os lábios do que com o pensamento.
A prece é agradável a Deus quando dita
com fé, com fervor e sinceridade. Mas,
não creiais que o sensibilize a prece
do homem vão, orgulhoso e egoísta,
a menos que signifique, de sua parte,
um ato de sincero arrependimento e de
verdadeira humildade”.
Jesus nos mostra as qualidades que
nossa prece deve possuir para ser
agradável a Deus.
Orar em segredo, ser reservado
não tendo necessidade de ser visto
ou notado pelos outros. Priorizar o
sentimento na prece, a sinceridade nas
palavras sem necessidade da utilização
de textos prontos e sim de nossas

próprias palavras que retratem nossos
sentimentos.
“Quando vos aprestardes para orar,
se tiverdes qualquer coisa contra alguém,
perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai,
que está nos céus, também vos perdoe
os vossos pecados. Se não perdoardes,
vosso Pai, que está nos céus, também
não vos perdoará os pecados”
(Mc 11:25-26).
Antes de orar, de elevar nosso
sentimento a Deus, devemos perdoar,
ter caridade pelo nosso semelhante
para que nossa prece seja agradável
a Ele. Quando pedimos, precisamos ter
méritos para recebermos.
E por fim, devemos orar com humildade,
refletir sobre nossos defeitos e não
exaltar nossas qualidades. “Aquele que
se eleva será rebaixado e aquele que
se humilha será elevado” (Lc 18:9-14).
Como conseguir maior eficácia com
a prece, de que modo orar para atingir
os resultados pretendidos? Como nos
ensina Kardec?
“O que Deus lhe concederá sempre, se
ele o pedir com confiança, é a coragem,
a paciência e a resignação”.

Se pedirmos com confiança sempre
seremos
atendidos
por
Deus,
na coragem para enfrentarmos
as dificuldades, na paciência para
suportarmos as dores, as lutas deste
mundo de provas e expiações e na
resignação que nos dá sentimentos
de paz, tranquilidade e força ante
as adversidades da vida.
“Também lhe concederá os meios
de se tirar por si mesmo das dificuldades,
mediante ideias que fará lhe sugiram
os bons Espíritos, deixando-lhe dessa
forma o mérito da ação”.
“Ajuda-te, que o Céu te ajudará”.
Teremos sugestões, pensamentos
que os bons Espíritos nos inspirarão,
para que possamos, utilizando nossos
próprios recursos encontrarmos as
saídas, tomarmos as melhores decisões
e fazermos as melhores escolhas para
seguirmos o melhor caminho.
“A prece é uma invocação, mediante
a qual o homem entra, pelo
pensamento, em comunicação com
o ser a quem se dirige”.
A prece é a expressão de um sentimento
que sempre alcança a Deus, quando

ditada pelo coração de quem a faz.
Ao fazermos preces, entramos em
contato com Deus, nos relacionamos
com Ele. Podemos orar por nós mesmos
ou por outros, pelos vivos ou mortos.
O Espiritismo faz compreender
a ação da prece explicando o processo
da transmissão de pensamento: quer
o ser por quem se ora venha ao nosso
chamado, quer o nosso pensamento
chegue até ele.
Para entendermos o que se passa,
consideramos todos os seres,
encarnados
e
desencarnados,
mergulhados no mesmo fluido
cósmico
universal
que
ocupa
o espaço. O pensamento age
no fluido como uma pedra lançada no
oceano, as ondas se propagam...
É por esse meio que a prece é ouvida
pelos espíritos onde quer que estejam,
que eles se comunicam entre si, que nos
transmitem as suas inspirações e que
as relações se estabelecem à distância.
Podemos concluir que em nossas
preces devem prevalecer a linguagem
do amor, do perdão e da humildade,
para assim, agradecermos a Deus
a dádiva da vida.

JUVENTUDE
Taisa Bacharini

Em termos de “Preconceito” – e
considerando nosso estágio evolutivo
espiritual ainda muito incipiente – essa
é uma questão que todos nós iremos
eventualmente
experimentar,
seja
na condição de vítima ou praticante.
Condicionados ainda aos ambientes
altamente competitivos que vivenciamos
desde a primeira infância, é tendência
humana natural a constante comparação
de si com os outros no meio. E isso nos
leva, ainda que inconscientemente,
ao vício do julgamento precoce.
Sempre haverá uma infeliz inclinação
a se produzir uma opinião sobre outra
pessoa, nos mais diversos aspectos:
aparência, gênero, cor de pele, origem,
comportamento, hábitos, classe social,
e por aí vai. Ora somos nós que fazemos
isso, ora fazem conosco. Entretanto,
nos esquecemos de que somos todos

Preconceitos

indivíduos em jornadas únicas e longas,
partidas do mesmo ponto: espíritos
simples e ignorantes.
Assim
que
iniciamos
nosso
amadurecimento
e
começamos
a nos questionar sobre o sentido da
nossa existência, encontramos na fé
raciocinada o estímulo ideal. A Doutrina

Espírita nos ensina que
a vida é uma escola – pela
qual passamos inúmeras
vezes,
até
atingirmos
a perfeição moral, que
é também o destino de
todos nós, cada um ao seu
tempo. Para nos graduarmos
nessa escola, precisaremos
fazer
tantos
cursos
quanto forem necessários,
a fim de conquistarmos
o aprendizado completo.

Viveremos todas as vidas e experiências
que precisarmos para ficarmos livres
de todos os vícios e males, e em cada
uma estaremos de um jeito, conforme
a nossa necessidade. Sendo assim,
não faz sentido pensarmos que somos
melhores ou piores do que ninguém,
muito menos que estamos aptos

a emitir qualquer julgamento que
seja. O Espiritismo veio para consolar,
não para condenar.
Conforme vamos evoluindo e novas
gerações vão surgindo, percebemos
que os jovens estão cada vez mais
tolerantes e racionais. Vamos nos
aprimorando espiritualmente e deixando
para trás costumes e pensamentos que
nos atrasam.
A prática primordial e indispensável nessa
trajetória é, acima de tudo, a empatia:
sermos capazes de nos colocarmos
no lugar do outro e compreender suas
dores e sentimentos pelo seu ponto de
vista, não pelo nosso. Quanto antes
a iniciarmos e quanto mais a praticarmos,
menos injustos seremos e mais perto
dos ideais do Cristo estaremos.
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Veridiana Rizzini L. Mantovani

Acolhendo os Idosos

mundo, pois se assim o for, segundo
o Espiritismo, estaremos falhando na
Lei básica do Amor.

O
abandono
vivenciado
pelo
idoso em hospitais, nas ruas ou
instituições ocorre não só por falta
de vínculos familiares, mas também
por desproteção da comunidade e do
estado. Isso nos leva a refletir sobre
esta dura e triste realidade.
Até 2025 o Brasil será o sexto país
do mundo com o maior número de
pessoas idosas, segundo dados
da OMS. A população brasileira e
mundial envelhece, sendo crescente
a necessidade de cuidadores e
programas de proteção ao idoso.
Um país eternamente jovem onde
o culto a beleza é reverenciado
está com dificuldades para lidar
com seus cabelos brancos o que
nos demonstra o quanto ainda
precisamos evoluir e sermos menos
egoístas frente a uma realidade na
qual todos iremos vivenciar.

Dentro de nossa família temos
a oportunidade de acolhê-lo, não como
um fardo, mas como uma jóia delicada
e frágil que tanto nos ensinou durante
a vida e influenciou a sermos quem nos
tornamos hoje.
Kardec orienta que a convivência com
nossos idosos é uma oportunidade
bendita de exercitar a gratidão.
O Espiritismo nos ensina que
envelhecer faz parte do processo de
experiências que acumulamos para o
amadurecimento de nosso Espírito.
Os idosos são memórias que temos
do tempo passado, são a “voz da
experiência”, ou seja, não deveriam
ser tratados como excluídos do

É difícil sensibilizar pessoas. Mas
apenas pense como gostaria de ser
tratado na sua terceira idade porque
esta é uma realidade inexorável que
vai chegar. Nossos filhos nos tratarão
como tratamos nossos pais.
Ensina Emmanuel que a piedade
filial não pode ser negligenciada,
uma vez que se encontra implícita

no mandamento: “Honrai a vosso
pai e a vossa mãe” (ESE). Honrá-los
significa respeitá-los, assisti-los nas
necessidades, cercá-los de cuidados,
paciência e amor.
A receita para que possamos “fazer
a diferença”: cuidar e fazer-se cuidar.
Cuidar do idoso é também fazer com
que ele sinta-se útil, é dar-lhe carinho
e afeto. O que o idoso necessita
é sentir-se valorizado, aliás como
qualquer um de nós.
Compreendamos que nesta fase
de experiências maduras, os idosos
precisam ser mais abraçados do que
podem abraçar, e esse abraço pode vir
de várias maneiras dentro de nossas
genuínas possibilidades se estivermos
verdadeiramente imbuídos de amor.
Afinal viver é envelhecer para ascender
na escala de nossa evolução espiritual.

CRÔNICA ESPÍRITA
Luis Menezes

Egoísmo, chaga da humanidade
É limitado pensar que o “novo-normal”
determinado por uma pandemia,
que fez e ainda faz tremer todos os
continentes, veio tão somente para
aprendermos a lavar melhor as mãos
e descobrirmos todos os benefícios
do álcool gel e as novas regras de
comportamento social que distanciam
ao invés de aproximar as pessoas.
Assim, dentro do processo evolutivo
que a Doutrina Espírita nos oferece,
podemos buscar o sentido, a causa
para os grandes flagelos que sempre
estiveram presentes na humanidade
causando desencarnes em massa,
ou coletivos como também são
chamados.
Na questão 737 de O Livro dos
Espíritos, o Codificador Allan Kardec
apresenta esta indagação aos
Benfeitores Espirituais:
“Com que fim fere Deus a Humanidade

humanidade de avançar rapidamente?
A questão 913 nos responde:
“Dentre os vícios, qual o que se pode
considerar radical?

por meio de flagelos destruidores?
Para fazê-la progredir mais depressa.
Já não dissemos ser a destruição
uma necessidade para a regeneração
moral dos Espíritos, que, em cada
nova existência, sobem um degrau na
escala do aperfeiçoamento?...”
Pensando que os ensinamentos de
Jesus estão conosco há mais de 2000
anos, essa resposta leva a um novo
questionamento: O que impede a

Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo.
Daí deriva todo mal. Estudai todos
os vícios e vereis que no fundo de
todos há egoísmo. Por mais que luteis
contra eles não chegareis a extirpálos, enquanto não atacardes o mal
pela raiz, enquanto não lhe houverdes
destruído a causa...”
Emmanuel, Espírito, complementa
em O Evangelho Segundo o
Espiritismo que o egoísmo, chaga da
Humanidade, tem que desaparecer da
Terra, a cujo progresso moral impede,
e que precisamos de coragem para
vencê-lo em nós, mais do que para
vencer nos outros.
“Que cada um, portanto, empregue

todos os esforços a combatê-lo em si,
certo de que esse monstro devorador
de todas as inteligências, esse filho
do orgulho é o causador de todas
as misérias do mundo terreno.”
Evoluir espiritualmente dá o real
sentido a esta pandemia e a todos
outros eventos naturais ou provocados
pelo homem; a grande tarefa é vencer
o imediatismo egoístico que não
respeita a essência divina e faz dos
semelhantes apenas degraus para
a própria escalada ilusória, que
conduz a quedas espetaculosas.
A cada quatro segundos uma pessoa
morre de fome na Terra, vítima dessa
chaga que faz os maiores da Terra, os
menores no Reino dos Céus.
Bibliografia: Livro dos Espíritos (questões 737 a
741, flagelos; 913 a 917, egoísmo) – FEB 76a.
edição. Evangelho Segundo o Espiritismo cap.
XI, item 11 - FEB 112a. edição

MATERIA ESPECIAL

PROGRAMAÇÃO

Glaucia Facciolla

Responsabilidade do ser com o próximo

Questionado pelo Doutor da Lei
a respeito da conquista da vida
eterna, Jesus nos deixou a nobre
recomendação:

onde a nossa consciência nos cobra
responsabilidade e boas escolhas.

“Ame o Senhor teu Deus de todo o
teu coração, de toda tua alma, de
todas tuas forças e de todo o teu
entendimento... e ame o teu próximo
como a ti mesmo!”
Com a Parábola do Samaritano,
uma das mais belas legadas à
humanidade, Jesus nos convoca a
assumirmos a responsabilidade de
resgatar o nosso próximo, lançando
um novo olhar àquele que sofre e que
se aflige ante os problemas diversos.
Se esse ser chega até nós é porque
temos maturidade para acolhê-lo e
minimizar suas dores.
O homem samaritano, cujo povo era
mal visto pelos judeus da época, foi
um líder ao perceber o sofrimento
daquele desconhecido que jazia
na estrada de Jericó. Limpou suas
feridas, aplacou sua sede e o levou
até
uma
hospedaria
pagando
antecipadamente por suas despesas.
Ele não ficou preso à preconceitos
e formalidades e seguiu o exemplo

do maior líder de todos os tempos,
Jesus, estendendo as mãos a esse
ser, assumindo a responsabilidade
pelo seu bem-estar.
“Liderança não é um cargo... é uma
responsabilidade!” – Peter Drucker –
escritor austríaco (1909- 2005).
A mesma responsabilidade que
alicerça a filosofia de Aristóteles em
busca pela ética e pela moral.
Nós não somos mais espectadores da
história; somos, sim, protagonistas do
nosso destino, cientes do nosso livrearbítrio e do conhecimento de nós
mesmos. Não podemos mais sermos
omissos e alheios aos problemas
que atingem a todos nós. Fazemos
parte de um todo, de um “pacote”,

Deixemos as atitudes mecânicas
e corriqueiras a favor da empatia:
colocando-nos no lugar do outro,
ouvindo seu coração, prestando atenção
aos seus sentimentos, escutando
seu silêncio, trocando experiências
recíprocas e enriquecedoras. Se faz
necessário ouvir as pessoas sem
atropelar sua fala, sem impor pontos
de vistas e o mais importante: sem
a violência do julgamento que fere,
machuca e fragiliza.
É também chegado o momento de
oferecermos ao Espiritismo e ao
Evangelho de Jesus tudo aquilo que
recebemos de salutar e benéfico
através do desenvolvimento das
nossas habilidades, das nossas
virtudes latentes e adormecidas,
dos nossos talentos, impactando
positivamente em todos aqueles que
cruzam o nosso caminho. Abrir as
comportas do nosso coração e da
nossa mente para a grandeza das
coisas espirituais alicerçadas nos
ensinamentos do nosso Mestre Jesus
e na força libertadora do Espiritismo!

A HISTÓRIA DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO
Andre Gertsenchtein

Conheça o Projeto “Construindo o Futuro”

A história do Projeto “Construindo o
Futuro” começou com a venda da antiga
sede do Instituto Espírita de Educação,
situada na Rua Leopoldo Couto
Magalhães Jr, 695. Aquela sede, cuja
construção se dera com o esforço de
muitos associados, concluída em 1982,
era excessivamente grande para o IEE, e
sua manutenção, deficiente, em função
de restrições orçamentárias severas.
Tomou-se, então, a decisão de vendêla, recebendo, em pagamento, sede
menor e “torna” (devolução) em dinheiro.
Daí surgiram a sede atual do IEE e as
reservas que possuímos. Com parte
dessas reservas, decidiu-se implementar
– inclusive por meio de disposição
estatutária – projetos que tivessem
afinidade com as finalidades estatutárias
do Instituto.
Em 15/06/2011 foi inaugurada a nova
sede, e, logo depois, constituiu-se grupo
de trabalho para desenvolver ideias a
serem implementadas com recursos da

torna. Duas ideias foram apresentadas
pelo grupo, em Assembleia Geral
Extraordinária de 20/09/2014: (a)
Um projeto cujo foco fosse infância e
juventude, e (b) Um projeto cuja finalidade
seria a divulgação do Espiritismo. As
duas ideias foram aprovadas, e deram
origem a dois grupos de trabalho
distintos para serem desenvolvidas
e apresentadas, já na forma de projetos,
em nova assembleia geral extraordinária.
Assim, na Assembleia Geral Extraordinária
de 17/06/2017, a Comissão de Infância
e Juventude apresentou o projeto que,
a partir daquele momento, passou a
ser intitulado de “Projeto Construindo
o Futuro”, cujos fundamentos eram a
qualificação de entidades com foco na
infância e, principalmente, na juventude,
por ser essa última menos atendida
pelas iniciativas já existentes.

O projeto não seria baseado no aporte de
recursos financeiros nas entidades, mas
sim em sua qualificação, especialmente

em áreas que o IEE, por seu conjunto de
associados, tem expertise: a capacitação
de
colaboradores,
administração
econômica e financeira, relação com
órgãos governamentais – áreas sem
as quais uma iniciativa, ainda que bemintencionada, pode falhar.
O projeto, assim, ganhava uma de
suas características mais importantes:
ele era “escalável”, ou seja, permitia
que, sem aumento de investimentos,
mais entidades pudessem ser
beneficiadas. Além disso, cada
entidade poderia multiplicar os
conhecimentos – internamente e
para outras entidades de sua relação.
O IEE atenderia, em princípio, vinte
entidades a cada ciclo de um ano.
A implementação do projeto foi
aprovada por unanimidade, e teve início
(internamente) em setembro de 2017,
tendo iniciado os treinamentos com
entidades em janeiro de 2018. Assim
nascia o projeto “Construindo o Futuro”.
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PALESTRAS E PASSES

DATA

TEMA
SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

14 Set

Justiça e Misericórdia de Deus

21 Set

5 Out

Transformar "Saulo" em "Paulos"
A Obra de Kardec e seus Reflexos na
Sociedade
O que é Espiritismo

19 Out

Pensamento e Sentimento

26 Out

Obter a Felicidade, é um Problema?

28 Set

TERÇAS-FEIRAS - 12 h

22 Set

Ajudá-te a Ti mesmo, que
o Céu te ajudará
O Evangelho Segundo
o Espiritismo e a Bíblia
Espiritismo e Cristianismo

29 Set

Vida e Obra de Allan Kardec

6 Out

Principios Fundamentais do Espiritismo

20 Out

A Disciplina do Pensamento

27 Out

O Espiritismo na Arte

2 Set

Significado de " Olhai as Aves do Céu"

9 Set

Lei do Amor

16 Set

Visão Espírita da Bíblia

23 Set

O que é Deus, no conceito Espírita

30 Set

Kardec e o Depois da Morte

7 Out

A Nova Era

14 Out

O Espiristismo como Ciência

21 Out

A Vontade como Força
Viver segundo as Leis
do Trabalho, Justiça e Amor

1 Set
15 Set

28 Out

QUARTAS-FEIRAS - 12 h

QUINTAS-FEIRAS - 20 h

3 Set

Não vos Canseis pelo Ouro?

10 Set

24 Set

Lei de Justiça, Amor e Caridade
O Evangelho Segundo o Espiritismo
e o Novo Testamento
A Força da Fé e do Otimismo

1 Out

O Gênio Céltico e o Mundo Invisível

8 Out

Meta, Meios e Ética dentro do Espiritismo

15 Out

O Espiritismo como Filosofia

22 Out

Religião e Religiosidade

29 Out

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida

5 Set

A Providência Divina

12 Set

Lei da Solidariedade

17 Set

SÁBADOS - 10 HORAS

19 Set

Um olhar sobre o Evangelho
Segundo o Espiritismo

26 Set

O Pensamento como Força

3 Out

O Além e a Sobrevivência do Ser

10 Out

O Porque da Vida

17 Out

O Espiritismo como Religião

24 Out

A importãncia do Evangelho no Lar

31 Out

A Vida é Espírito

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

3a. e
5a.feira

14:30

4a.feira

15:00

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

Set/Out 2020
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Osvaldo Coltri

Terra, Planeta de Provas e Expiações

Há muitas moradas na casa do meu
Pai. Este é o título do capítulo III do livro
O Evangelho Segundo o Espiritismo,
de Kardec. Como acontece no livro
todo, o capítulo contém passagens
dos
evangelhos
tradicionais,
comentários do autor e mensagens
da Alta Espiritualidade, através dos
ensinamentos de diversos espíritos
que participaram dos trabalhos da
Codificação do Espiritismo.

uma tragédia ambiental, cataclismo ou
coisa semelhante.

Aprendemos nesse capítulo que Deus
nos criou espíritos simples e ignorantes
e que todos estamos em progresso
constante em busca da perfeição
através de sucessivas experiências,
ora como encarnados, ora no mundo
espiritual e de novo encarnação,
ou seja, reencarnação. Também
aprendemos que a Terra recebe
apenas uma parte da humanidade,
pois há outros mundos como o nosso
planeta e a humanidade se encontra
espalhada pelo universo.

Vamos lembrar que todos somos
espíritos criados por Deus para
uma jornada de evolução e não
há tempo determinado para que
cada um cumpra a sua tarefa. Deus
é Pai amoroso e nos concede todo
o tempo para o nosso aprendizado.
Não é um Deus punitivo, agressivo
ou vingativo. Não nos determina
tarefas que não possamos cumprir
e não nos impõe condições inóspitas
de sobrevivência. Não nos impõe
catástrofes ou tragédias outras
que não as decorrentes da evolução
física do planeta.

O planeta Terra é a morada dos espíritos
que se encontram na etapa de “provas e
expiações”, ou seja, na jornada rumo à
perfeição, estamos todos no momento
em que o aprendizado ocorre através
das experiências vividas, nem sempre
prazerosas e quase nunca fáceis.
As provas e expiações que nós
espíritos, aqui encarnados, devemos
enfrentar estão ligadas ao nosso
comportamento, ao nosso pensamento
e às nossas ações. Devemos praticar
a caridade com nossos semelhantes
sendo
fraternos,
respeitando
as diferenças e características
pessoais de todos, sem preconceitos
e sem perseguições. São provas
que visam nossa educação, nosso
progresso moral onde Deus deseja
a nossa evolução sendo educativo
conosco e não punitivo.

Especialmente neste ano de 2.020 que
nosso planeta Terra está chacoalhado
pela contaminação de um novo vírus,
coronavírus, contra o qual ainda não
existe tratamento que traga cura e nem
vacina, cresce a especulação de que a
pandemia seja uma forma de transição
para mundo de regeneração.

Assim, fica mais fácil entender as
eventuais dificuldades pelas quais
passamos em nossa vida, nesse
momento de nossa evolução. Se
achamos que nosso fardo está
pesado, que estamos sofrendo
nessa encarnação, é necessário
entender que parte disso decorre de
nossa necessidade de entendimento
de algum fato anterior que vivemos
(encarnações passadas) e parte
é decorrente de nossas decisões
atuais,
de
nossas
mazelas,
de nossas falhas e imprudências.
E como temos dificuldades em
entender, e principalmente, aceitar
que grande parte das adversidades
que enfrentamos são decorrentes de
nossas decisões pessoais, do uso
de nosso livre arbítrio!!! Como nos
é difícil esse reconhecimento!!!
O planeta comporta a presença de
espíritos em diferentes etapas de
evolução, sendo que alguns ainda se
encontram na “infância” desta evolução,
ainda brutos, violentos e sem noção
de fraternidade e outros bem mais

adiantados moralmente, que chamam
a atenção pelo seu desprendimento
em relação a bens materiais e são
frequentemente localizados em ações
de filantropia.
Entre os mundos mais adiantados
estão os planetas de regeneração,
que são mundos onde as dores das
expiações e provas já não estão
presentes, mas que ainda não podem
oferecer todas as alegrias de uma
vida com pouca influência do mundo
material. Seria uma etapa intermediária,
como se destinada ao descanso para
os espíritos que ali chegam, depois
de extensas experiências vividas nos
mundos inferiores.
O nosso planeta Terra está atualmente
em transição para mundo de
regeneração e são frequentes as
dúvidas sobre como vai acontecer
essa transição, de que maneira, qual
dia, etc. Vemos uma tendência em
retratar a transição como um evento
típico de filmes de ficção, como uma
mudança drástica no clima do planeta,

APOIO

Na verdade é a atividade humana,
a ambição desmedida, a falta de
prudência que frequentemente traz
problemas para o planeta e seus
habitantes. A própria pandemia
recente deste coronavírus é um
exemplo
desse
comportamento
humano, pois a contaminação
teve origem no consumo de carne
imprópria e sem condições de
higiene. Imprudência humana.
Estamos em evolução para um planeta
de regeneração e a transição está em
curso com a constante educação dos
espíritos encarnados que aqui estão
e pela reencarnação de espíritos já
preparados para viver a regeneração.
Sigamos confiantes, pois há muitas
moradas na casa de Deus, nosso Pai.

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 e II
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

