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Jesus, a beleza do Ser

Jesus, o educador de almas, baseou seus ensinamentos na pedagogia do amor e do
exemplo. Nada do que Ele nos deixou ficou sem seu testemunho pessoal através do
convívio com as pessoas mais simples e muitas até ignorantes. Página 4

LEIA TAMBÉM

Conhecendo novos
espaços do IEE

Desde o início da nossa gestão,
havíamos projetado ampliar e
implementar áreas para melhor
uso, em razão das necessidades
que vinham se apresentando para
exercício das atividades de inclusão
social e de atuação doutrinária para
infância e juventude. Página 3.

Infância e Juventude

Não podemos entender o evangelho
como um conhecimento técnico a
ser memorizado e racionalizado. Ele
é composto de letras vivas sendo luz
transformadora que renova de dentro
para fora. Página 3.

Evangelho

Uma boa prece é aquela que se faz
com o coração, que vem de dentro
de nós e não só dos lábios. Deus é
nosso Pai, entende e aceita cada um
de nós, seus filhos, como somos.
Página 5.

Juventude

O jovem em formação, ao encontrar
um ambiente propício, floresce,
mas este ambiente também pode
favorecer
uma
má-formação,
ensejando problemas e traumas
que podem ser difíceis de resolver.
Página 5.

Assunto em Família

Crônica Espírita

Segundo a Doutrina Espírita, a vida
é uma sucessão de idas e vindas,
partidas e chegadas. Temos
um histórico e uma trajetória. A
compreensão e a aceitação desta
realidade podem nos dar condições
de resignação e fé. Página 6.

Matéria Especial

É compreensível que pensemos
somente nas situações e
momentos positivos para sermos
gratos, afinal, somos todos seres
em processo de amadurecimento
psicológico e moral, e possuímos
a tendência a achar que somente
as coisas boas nos trazem
felicidade. Página 7.

Projeto Construindo
o Futuro

Nesta edição do jornal, contamos mais
um pouco sobre o Projeto Construindo
o Futuro e sua implantação junto
as ONGs cujo foco principal é a
qualificação e o apoio aos jovens
carentes na Grande São Paulo.
Página 7.

As uniões que se formam em nossos
lares não são mera eventualidade,
tem sentido e foram desenhadas
junto a um processo de renovação
de cada uma das almas que
compõe a família. Página 6.

Matéria Doutrinária

Da mesma forma que a música
é feita de silêncio e som, nós
precisamos de pausas, de um
tempo para nós, para o exercício
da reflexão, para o estudo de nossa
postura no cotidiano. Página 8.
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Esterlita Moreira

A leveza do Ser pelo Amor
Jesus foi o protótipo mais perfeito de que nossa humanidade tem
conhecimento, significando a própria leveza do Ser.
Como Mestre e Guia, revelou à nossa humanidade que o segredo
da felicidade reside no amor, o qual corresponde ao alicerce sobre os
quais se edificam a justiça, a caridade, a compaixão, a solidariedade
na construção lenta e permanente do desenvolvimento da nossa
humanidade.
Nestes dias de “novo normal” estamos sendo testados no aprendizado
do amor, e nessa experiência, levados a refletir sobre os verdadeiros
valores da vida.
Segundo Joanna de Angelis, “quando Allan Kardec inspiradamente
estabeleceu a décima lei moral, desdobrando-a em princípio universal
que se encontra em a Natureza, asseverou que o amor, a justiça
e a caridade deveriam albergar todas as demais, com o que os Espíritos
Nobres da Codificação anuíram completamente” porque sintetizavam
os ensinamentos Dele.
Somos seres em evolução e nossos desafios são parte do projeto
individual de vida. Nascemos num grupamento adequado para o nosso
crescimento, na maioria das vezes por opção. Nossas relações nunca
são casuais e nada justifica a violência no corpo, nossa casa espiritual.
Assim, nesta edição temos vários temas que nos levarão à reflexão,
sempre no desejo de tornar nossa vida plausível e permeada de amor,
norteada para um desenvolvimento consciencial adequado, visando
alcançar o êxito existencial.
Uma boa leitura e muita paz!

Helga Klug Doin Vieira

O livro “Jesus no Lar”, pela psicografia de Francisco
Cândido Xavier, apresenta uma coletânea de
cinquenta lições recolhidas dos diálogos dos
apóstolos com o Mestre Jesus, no âmbito doméstico
de Simão Pedro, em Cafarnaum. Tais lições foram
anotadas pelo Espírito Neio Lúcio, e representam um
manancial de ensinamentos divinos mesclados com
situações cotidianas dos discípulos da Boa Nova.
Em razão disso Emmanuel, ao prefaciar
o livro, observa que “as primícias da Boa Nova”
aconteceram na casa de Simão Pedro, no seu
círculo íntimo, na intimidade de cada coração ali presente. E prossegue
nos dizendo que “quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova,
compreende que o Mestre é o renovador da vida de cada um”, concluindo
que, com esse entendimento, habilita-se “o aprendiz a traduzir-lhe os
ensinamentos eternos através de ações vivas”.
Mais de dois milênios se passaram, e o convite para caminharmos com
Jesus continua ressoando no ar e nas páginas deste livro... E a casa de
Pedro continua ecoando os ensinamentos divinos, tesouros inesgotáveis
que o tempo não consumiu. Embora tenha sofrido interferência de
paixões, de interesses outros, continua vivo, rico de luzes para quem tem
sede e fome da verdade... Boa leitura, boas reflexões com Jesus!

NOTÍCIAS DO IEE
NATAL 2020 – CAMPANHA “ADOTE UMA FAMÍLIA”: Iniciamos em outubro
a Campanha de Natal para a arrecadação de Cestas de Alimentos, no valor
de R$ 135,00 cada, a serem doadas para 1.000 famílias, verifique no nosso site
como colaborar.
RETORNO DAS PALESTRAS PRESENCIAIS: As quartas feiras ás 12h00
e nas segundas feiras ás 20h00. A capacidade de 50 pessoas com assentos
marcados e distanciados. O uso de máscara é obrigatório e o passe está sendo
coletivo. Todas as palestras continuam sendo gravadas e transmitidas pelo site
do IEE e pelo Youtube
CURSO PARA CUIDADORES ONLINE: o curso de Aprimoramento
para Cuidadores online foi realizado em setembro/outubro num total de 10 aulas.
CURSO PARA GESTANTES ONLINE: Em outubro aconteceu nosso curso
para gestantes totalmente online.
CAMPANHA DE DOAÇÕES PARA IDOSOS: distribuímos 550 caixas de leite
em pó de 400 gramas para quatro instituições, assistindo assim 275 idosos.

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

ATENDIMENTO FRATERNO ONLINE: continuamos atendendo somente online.
Acesse o site do IEE e faça seu agendamento com antecedência.
VOLUNTÁRIOS: Gostaria de ser voluntário no IEE? Entre no site e preencha
o formulário que entraremos em contato com você.
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Diretoria Executiva

Novos espaços do IEE

Nestes dias, em que a pandemia vem
exigindo de todos um novo normal,
adiantamos algumas reformas no IEE, casa
que nos abriga e nos permite horas de
trabalho, em nome próprio e do próximo.
Desde o início da nossa gestão,
havíamos
projetado
ampliar
e
implementar áreas para melhor
uso, em razão das necessidades
que vinham se apresentando para
exercício das atividades de inclusão
social e de atuação doutrinária para
infância e juventude.
Iniciamos a reforma do andar térreo
e estacionamento, nos meses de
dezembro e janeiro e fomos ajustando

os demais andares, finalizando com o
terceiro andar e cobertura.
De acordo com o projeto apresentado,
repaginamos o auditório criando uma
câmera de passes, readequamos o
equipamento de som e imagem tornando
esse ambiente apropriado para as palestras
e atividades similares.
Incorporamos área ociosa correspondente
a parte lateral esquerda da entrada do
prédio, onde passaram a funcionar
a Oficina de Costura e o Artesanato,
com criação de uma área para pintura;
ampliamos o Brechó e incorporamos
uma área de triagem, ampliamos o balcão
da lanchonete e instalamos uma lixeira

embutida; reformamos a entrada no térreo
com a criação de uma livraria maior, um
acesso mais confortável e a instalação de
uma TV para nossa programação.
No estacionamento foram reformadas
as áreas de banheiro e refeitório e
criada uma área de lavanderia para
atendimento da faxina; foi reformado
o depósito embaixo da rampa, criada
área de lixeiras e gerado um depósito
para atendimento da filantropia.
No segundo andar foram feitos alguns
ajustes, o Projeto Construindo o
Futuro mudou de sala, as diretorias
Educacional, Doutrinaria e Filantropia
ganharam sala para suas reuniões e

atividades de planejamento e o Projeto
Gestantes ganhou novo espaço.
No terceiro andar foi incorporado
o apartamento que servia ao Projeto
Gestante à área social do prédio.
Com isso otimizamos duas áreas de
projeções, onde deverão ocorrer as
atividades da evangelização, projeto
gestantes, programa para cuidadores
de idosos e demais programas, assim
como encontros presencias do Projeto
Construindo o Futuro. Duas novas salas
de atividades infantis e um banheiro
novo para crianças e adolescentes.
Desejamos muita saúde e paz a todos
e um breve reencontro.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Vitor Sarmento Carneiro

“Vinde a mim, todos vós que estais
cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei” (Mt 11:28)

Renovando-se em Cristo

A
evangelização
infanto-juvenil
é basilar na casa espírita, gerando
consolação e refrigério nos lares.
Baseada em reflexões acerca dos
ensinos do Mestre, aplica-os ao
cotidiano, não devendo, portanto,
se converter em divagações teóricas
distantes da realidade.
Infelizmente, observamos o seguinte
quadro cada vez mais comum:
frequentar as aulas de evangelização
torna-se
algo
penoso
para
o evangelizando, manter assiduidade
nas
atividades
doutrinárias
é dever cansativo para a família
e o evangelizador, muitas vezes, vê
o trabalho voluntário como obrigação
para sua evolução executando-o
de forma desgostosa.

Cuidado! Este é um sinal perigoso,
demonstra quanto nosso olhar
para o Cristo está distorcido. Não
podemos entender o evangelho
como um conhecimento técnico
a ser memorizado e racionalizado. Ele
é composto de letras vivas, já dizia
Paulo: "Assim que, se alguém está
em Cristo, nova criatura é; as coisas
velhas já passaram; eis que tudo se fez
novo” (II Coríntios, 5:17).

Se
a
evangelização
enquanto
educação moral do espírito nos gera
enfado, devemos parar e refletir:
estamos
enxergando
o
centro
espírita como escola terrena comum?
Estamos nos atendo unicamente
às práticas exteriores? Estamos
utilizando os ensinos do Mestre para
julgar comportamentos alheios ou
para nos transformar? Não deixemos
que as palavras de sabedoria do Cristo
se transformem em frios conteúdos
programáticos, devemos buscar sua
aplicabilidade para absorvê-los com
sentimento, afinal, “a construção
do Reino de Deus se dá nos corações”.
Busquemos nos aprimorar, inclusive,
enquanto aprendizes, não utilizando
o evangelho como fuga psicológica
ou peça condenatória, mas como
luz transformadora que renova de
dentro para fora. Coragem! Diante
das dificuldades não esmaeçamos,

Joanna traz em seu livro Vidas Vazias
"Bem-aventurado é todo aquele que
se esfalfa no cumprimento do dever,
porquanto as compensações de paz e
alegria são inauditas." E Allan Kardec
nos relembra, a Terra é grande hospital
de almas, portanto, é de se esperar
que um enfermo sinta as dificuldades
do tratamento, mas ao mesmo tempo
anele pela libertação da enfermidade.
Enxergando
e
compreendendo
nossa condição de imperfeição
nos livraremos do fardo da falsa
superioridade, despertando para
o significado das palavras de Jesus:
“Bem-aventurados os pobres de
espírito, pois é deles o reino dos
céus” (Mateus, 5:3). Não observemos
as mazelas humanas de uma posição
superior e distante, entendamos
nossa condição de evangelizandos
do Cristo, e assim sigamos adiante
servindo de ânimo renovado.
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Helio Contador

Jesus, a beleza do Ser
Jesus foi o espírito mais elevado
que encarnou como humano, ou
o ser humano que reencarnou
de espírito mais elevado neste
planeta?
Esta
provocação
é só para iniciarmos nossa
conversa sobre este tema tão
importante, que no fundo é sobre
a pedagogia do amor que Jesus
deixou enquanto esteve conosco
na Terra.

O fenômeno da passagem
do
Cristo
pela
Terra
foi,
e continua sendo, estudado
pelos pesquisadores das áreas
da filosofia, ciência e religião e no
livro “O homem mais inteligente
da história” do psiquiatra Augusto
Cury, destaco o seguinte trecho:

Considerado o Espírito mais
evoluído que viveu entre nós,
Jesus veio por amor a seus
irmãos inferiores, demonstrar as
leis divinas e mostrar o roteiro do
caminho evolutivo, através dos
seus ensinamentos e dos seus
exemplos de vida.
Os mandamentos de Deus
trazidos por Moisés representaram
o cerne da mais ampla moral
cristã, porém eram apropriados
ao estágio de adiantamento moral
que se encontravam os povos
primitivos
e
semisselvagens
daquela época. Jesus, por sua
vez, foi o iniciador de uma moral
mais pura e sublime que tinha
por objetivo renovar o nosso
mundo, aproximar e tornar os
seres humanos verdadeiramente
irmãos, ensinando-nos a amar uns
aos outros como a si mesmos e a
respeitar nosso Pai criador acima
de todas as coisas.
O Cristo nos falou sobre
a imortalidade da alma e que
existiam muitas moradas na
casa do Pai, ou seja, nossa
verdadeira morada como espíritos
é muito mais ampla e reside no
Universo como um todo, nos
diversos mundos que circulam
no espaço infinito e oferecem aos
espíritos a morada apropriada
ao seu adiantamento evolutivo.
No capítulo III de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, cita-se
o espanto em se encontrar sobre
a Terra tanta maldade e crueldade,
tantas misérias e enfermidades

e se conclui disso que a espécie
humana é uma triste passagem
do espírito. Este é, porém, um
julgamento sob um ponto de
vista limitado, como se o nosso
planeta fosse o único habitado
no Universo. Ao contrário, somos
uma ínfima parcela dos habitantes
universais, ainda num estágio mais
ligado ao reino animal do que ao
mundo angelical, num processo
de transição planetária para um
mundo de regeneração.
No livro “Jesus, o maior psicólogo
que já existiu”, o psicólogo
contemporâneo Mark W. Baker
mostra como os ensinamentos
de Cristo podem nos ajudar
a resolver os problemas do
cotidiano e aumentar nossa
saúde
emocional,
através
dos ensinamentos amorosos
e harmoniosos que nos deixou,
não só nas parábolas e sermões,
mas principalmente através de
Seus exemplos de humildade,
paciência, caridade e amor
ao próximo. São lições que
nos ajudam a enfrentar a dor
e o sofrimento de forma mais
serena, nos livrar das culpas do
passado e praticar a humildade
sem vínculo com a passividade.

“Apesar dos meus limites, resolvi
estudar de forma detalhada
a
mente
do
personagem
mais
famoso
da
história,
sob
critérios
psicológicos,
psiquiátricos, psicopedagógicos
e sociológicos. Esperava, ao
estudar a personalidade de
Jesus, encontrar uma inteligência
comum, pouco criativa, pouco
analítica, pouco instigante, sem
gestão de emoção ou então
de um herói mal construído
por galileus. Entretanto, fiquei
perplexo. Tornei-me um ser
humano sem fronteiras”.
Ou seja, não é tão simples
tentar dimensionar o tamanho
da envergadura moral de Jesus
ou muito menos compará-lo
a qualquer outro espírito que
esteve de passagem por aqui.
Jesus, o educador de almas,
baseou
seus
ensinamentos
na pedagogia do amor e do
exemplo. Nada do que Ele nos
deixou ficou sem seu testemunho
pessoal através do convívio
com as pessoas mais simples e
muitas até ignorantes. Longe de
uma vida contemplativa isolada
ou confinada em templos ou
ambientes
religiosos,
Jesus
conviveu com o dia a dia dos
mais necessitados e doentes,
mostrando
sua
simplicidade
e humildade de vida.
A fé raciocinada, ensinada pelo
Espiritismo, se baseou nos
ensinamentos de Jesus. Kardec,
como estudioso e profundo
conhecedor dos Evangelhos,
soube ver a objetividade e a

racionalidade dos ensinamentos
do Mestre, entendendo que
Suas lições têm sempre dois
direcionamentos: ao sentimento e
à razão.
Um bom exemplo de aplicação
prática do Evangelho de Jesus
em nossa vida terrena foi posto
em prática pelo Grupo Espírita
Esperança e Caridade, fundado
por Eurípedes Barsanulfo, através
da metodologia de Evangelização
dos
Espíritos,
apresentada
numa obra mediúnica com este
mesmo título, escrita por Alzira
Bessa França Amui. Trata-se de
um verdadeiro tratado de fé que
Eurípedes oferece aos Espíritos
sensibilizados pela verdade cristã
e que foi implementado em 1907
com a abertura do Colégio Allan
Kardec na cidade de Sacramento/
MG, baseada na Pedagogia
do Amor, tão exemplificada
e ensinada por Jesus.
A finalidade primeira dessa
educação é conduzir o pensamento do Espírito dentro
da verdade, de tal forma que
se sinta compromissado com
a sua evolução. Tem como
princípio ensinar a criança a amar
a Deus acima de todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo,
começando com o contato com
a Natureza, causa primária que
nos faz sentir de perto a criação
de Deus. Observar, experimentar
e
vivenciar
para
organizar
o pensamento lógico são os
princípios básicos da Pedagogia
de Pestalozzi, responsável pela
formação pedagógica de Kardec.
O desafio de escrever sobre este
tema é enorme, não só por sua
amplidão, mas principalmente
pela responsabilidade de falar
sobre Jesus. De qualquer forma
fica sempre a mensagem principal
do Mestre Nazareno: amar
a Deus acima de todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo!
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Sonia Ribeiro

Capítulo XXVIII: Coletânea de Preces Espíritas
A prece tem a finalidade de elevar
nossa alma a Deus. Existe alguma
fórmula correta para se orar? Não!
Uma boa prece é aquela que se faz
com o coração, que vem de dentro
de nós e não só dos lábios. Deus é
nosso Pai, entende e aceita cada um
de nós, seus filhos, como somos.
A prece quando verbalizada deve ser
clara e inteligível, sem necessidade
de palavras sofisticadas. Podemos
dividi-la em cinco categorias sendo:
Preces Gerais, Pessoais, Pelos
Outros, Pelos Espíritos e Pelos
Doentes e Obsedados.
Nas preces gerais, encontra-se o “Pai
Nosso”, oração ensinada por Jesus,
consistindo nos deveres do homem
para com Deus, consigo mesmo e
para com o próximo.
“Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome” - Deus
é nosso Pai e O louvamos. “Venha a
nós o vosso Reino”- Reino de paz,
de amor, de gratidão, onde as Leis
Divinas imperam. Se observassem

essas Leis sábias, os homens seriam
felizes, tendo paz e justiça. “Seja feita
a vossa vontade assim na terra como
no céu” - devemos observar as leis
divinas, aceitando os desígnios do Pai.
“O pão nosso de cada dia dai-nos
hoje” - quando pedimos o pão de
cada dia, é o alimento do corpo físico,
para manter nossa força física, mas
também ao alimento espiritual, para
o desenvolvimento de nosso espírito.
“Perdoai as nossas dívidas, assim
como nós perdoamos aos nossos
devedores” – dívidas pelas infrações
às leis divinas, pelos erros cometidos
contra nós mesmos e contra nossos
irmãos. “Não nos deixeis cair em
tentação, mas, livrai-nos do mal” estamos pedindo forças para resistir
às nossas escolhas equivocadas,
e algumas vezes, influenciadas
pelos maus espíritos.
As preces pessoais podem ser feitas
aos anjos guardiões e aos espíritos
protetores, pois ao nascermos
recebemos um anjo guardião. Além
dele, temos os espíritos protetores,

talvez de parente ou amigo, nos
aconselhando
em
determinadas
situações.
Nós
atraímos
os maus espíritos, conforme nossos
pensamentos e ações, por isso,
oremos sempre a Deus pedindo
que bons espíritos nos inspirem
a fé, a esperança e a caridade
dando-nos
força,
coragem
e resignação. Podemos também
pedir pelo afastamento dos maus
espíritos orando por força e luz para
não cairmos em suas tentações, pedir
pela correção de um defeito, pois pelo
nosso livre arbítrio, podemos trilhar
um caminho contrário a Vontade do
Pai, então, pedimos força e coragem
para vencer essa luta e voltar
ao caminho do Bem e do Amor.
As preces pelos outros, podem ser
feitas pelos que estão em aflição,
para os nossos inimigos, pelos
inimigos do Espiritismo, por um
nascimento ou por um agonizante,
em todos os casos pedimos
sabedoria e resiliência.

As preces pelos espíritos, nos mais
variados casos podem ser para
logo após a morte, por aqueles
que amamos, pelos sofredores que
pedem preces, pelos criminosos,
inimigos, suicidas, espíritos sem
arrependimento
ou
espíritos
endurecidos.
Oramos
pedindo
ao Senhor por todos estes irmãos, que
de alguma forma sejam despertados
para o bem, a solidariedade e o amor.
E por fim as preces pelos doentes
e obsedados devem ser realizadas
com a consciência de que as doenças
são provas e adversidades da vida
terrena. Entretanto, as doenças
físicas são tratadas pela medicina.
Mas, muitas vezes a doença do corpo
é reflexo de uma mente perturbada.
Na oração ao Pai celestial pedimos
luz a todo irmão enfermo.
E assim fechamos um ciclo
de estudo de O Evangelho Segundo
o Espiritismo, capítulo a capítulo
desde o número 41, edição Janeiro/
Fevereiro-2016.

JUVENTUDE
Amilton Maciel

A violência no corpo e na mente do adolescente

Atualmente com o advento das mídias
sociais, com a atitude de conflito
instaurada em toda a sociedade
onde qualquer divergência gera uma
cascata de reações conflituosas,
com
enfrentamentos,
hostilidades
e intolerância, o ambiente está cada
vez mais difícil para o crescimento
e o desenvolvimento de personalidades
jovens e iniciantes.
Para nós adultos, é uma situação difícil,
temos que recorrer aos nossos mais
profundos ensinamentos de tolerância
e compreensão para superar estes conflitos
e nem sempre logramos êxito nisso.
Imaginemos para nossos adolescentes
com personalidade em formação, em
que os exemplos e o ambiente exercem
um papel crucial no amadurecimento
da pessoa que se tornará. Este

jovens personalidades em formação,
um cuidado e atenção redobrada.

ambiente conflituoso que encontramos
em grande quantidade no meio
físico ou virtual, em que se valoriza
o “parecer” em detrimento do “ser”,
para jovens mentes em formação que
se balizam grandemente por exemplos
e modelos, constitui-se muitas vezes
em ambiente perigoso a exigir de nós
os adultos, responsáveis por estas

O jovem em formação, ao encontrar um
ambiente propício, floresce, mas este
ambiente também pode favorecer uma
má-formação, ensejando problemas
e traumas que podem ser difíceis de
resolver. Ao ver exemplos de conflito, o
jovem pode desenvolver naturalmente a
noção de que a forma de resolver seus
conflitos, afirmar sua presença é por
meio da violência física ou psicológica,
perpetrando ou sofrendo intimidações
e humilhações. Estes conflitos podem
levar, e muitas vezes levam, a práticas de
automutilação, sofrimentos autoinfligidos
e, em extremos, até mesmo ao suicídio
por não saber lidar com a situação ou
por absoluto desespero diante de uma
situação conflituosa para o qual não
está preparado.

Muitas vezes estas violências são
praticadas em grupos, o que dificulta
ainda mais para a vítima que em fase
de autoafirmação, se vê exposta
e humilhada diante do grupo que valoriza.
É nestas horas, para direcionar e orientar
para uma formação sadia, que a figura
dos responsáveis se faz necessária
para mostrar não só o caminho mais
apropriado, como também fazer ver
a estes adolescentes o seu valor.
Nós,
como
espíritas
sabemos
do patrimônio do espírito imortal
que mantém a sua formação
e evolução através das várias existências e, já estando em fase mais serena
nesta encarnação, temos a obrigação
de apoiar, orientar e ser a mão amiga
e o ombro consolador para estas jovens
mentes em formação.
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ASSUNTO EM FAMÍLIA
Guilherme Steagall Gertsenchtein

Existem uniões casuais no lar?

e onde fazíamos nossos evangelhos
no lar, semanalmente.

As propagandas de margarina
promovem cenas incríveis de refeições
junto à família, onde todos estão
sorridentes, repletos de notícias boas
e acima de tudo, saudáveis.
Seria interessante se pudéssemos
promover, online, uma pesquisa junto
aos leitores desse meio para constatar
quantos, de fato, já viveram refeições
assim. Creio que um número baixo
poderia responder sim, mas não
duvido de que existam, aqui e ali,
ocasiões em família que se pareçam
com tais comerciais.
O ponto que ora faço não é que
devemos almejar esses momentos
na forma como são apresentados
nas
propagandas,
mas
que
provavelmente a versão real dos fatos
é bem diferente, embora não menos
especial. Muitas vezes estamos
vivendo esses momentos e não os
reconhecemos, somente percebendo
a sua importância e relevância quando

As dificuldades daqueles que nos
cercam, em nosso lar, não são meras
coincidências, mas a oportunidade de
estarmos juntos é exatamente o que
torna esse convívio tão mágico.

já não estão mais disponíveis.
Posso dizer que as minhas refeições
em família, quando criança, eram
bastante agitadas. Tínhamos brigas,
gente reclamando da comida, a
mesa nem sempre tão farta, pessoas
atrasadas ou que não queriam sair do
quarto para comer. Mas foram alguns
dos momentos mais especiais da
minha vida, porque lá estavam meu
pai e minha mãe, meus irmãos, no
mesmo ambiente onde eu aprendi a ler

Como sabemos, no universo, nem um
grão de areia se move sem que Deus
saiba e permita. Assim, é razoável
entender que as uniões que se
formam em nossos lares não são mera
eventualidade. Tem sentido, foram
desenhadas junto a um processo de
renovação de cada uma das almas
que compõe a família.
De certo essa é uma das razões pelas
quais as propagandas são difíceis
de encontrar em nosso cotidiano,
porque somos espíritos encarnados
em grupos pela necessidade de
aprimoramento e não por prazer.
Mas é aí que gostaria de destacar
que a alegria desses momentos

pode ser encontrada mesmo nas
dificuldades: tendo por princípio que
a dor é o aprendizado em movimento,
nossos companheiros de família
são aqueles, destacados por Deus,
para nos acompanhar na jornada de
burilamento de nossos sentimentos
e na educação de nossos desejos,
e assim, se tornam criaturas com as
quais dividimos grande intimidade.
Ao final da caminhada, olhar para trás
e lembrar os momentos vividos junto
a esses espíritos companheiros ajuda
a iluminar e trazer sentido à vida.
Não existem uniões casuais no lar,
e muitas dessas uniões são difíceis –
justamente porque nossa tarefa é a do
aprender com a adversidade.
Mas existe grande amor potencial
nessas
experiências,
grande
satisfação em superar as dificuldades
juntos (desde que haja interesse
e esforço de todos envolvidos). E
isso não é o espiritismo quem diz,
mas sim o bom senso.

CRÔNICA ESPÍRITA
Maria Luiza Zilio Ferreira

O Vazio da Ausência Física:
Como viver o luto, mantendo a Resignação e a Fé
Todos nós passamos por experiências
e momentos difíceis. Provavelmente os
mais dolorosos e impactantes estão
ligados à “morte” daqueles que nos
são caros.
Tão complexo quanto tratar desta
questão é entender, conformar-se
e superá-la. Nem sempre conseguimos
encontrar palavras que amenizem
a dor desta experiência. É comum
a sensação de perda e vazio. A ausência
física pode adquirir proporções
insuportáveis. Revolta, descrença,
abalo da fé. A vida perde o sentido,
dificultando o luto.
Como lidar com estes sentimentos
que podem paralisar a vida? Talvez um
dos primeiros passos seja enfrentar a
questão vida/morte, entender, aceitar.
A Doutrina Espírita, com os seus
conhecimentos, possibilita condições

Ainda temos uma falta de compreensão
profunda sobre a dinâmica da vida.
Rever esta visão é essencial para
lidar com o vazio. Nós não mudamos
a maneira de viver e sentir se não
mudarmos a forma de pensar.

para elaborar uma nova visão. Quando
Francisco Cândido Xavier iniciou
a psicografia das cartas para as
mães, trazendo notícias e relatos dos
filhos que haviam partido, abriu uma
“porta” significativa de entendimento
em relação à continuidade e condições
da vida em outra dimensão: a espiritual.
Familiares, mergulhados no vazio
e na dor da perda, recuperaram
o sentido da vida.

Segundo a Doutrina Espírita, a vida
é uma sucessão de idas e vindas,
partidas e chegadas. Temos um
histórico e uma trajetória. Uma parte
desta é compartilhada na convivência
com familiares e amigos. Em algum
momento, os caminhos mudam de
rumo. É quando a caminhada, para
alguns, seguirá em outra dimensão.
Tarefas e projetos se encerraram “por
aqui”. Um novo ciclo se abre em outras
condições de vida.
Esta é a dinâmica da vida.
A compreensão e a aceitação desta
realidade é que podem dar condições

de resignação e fé. A aceitação
é a base da resignação. A fé está baseada
no saber e confiança na ação divina.
E a ausência física? Como superar?
Entendendo que não perdemos
ninguém; ganhamos um tempo precioso
de convivência, compartilhando alegrias,
tristezas,
desafios,
aprendizados
e experiências. Preservar as melhores
lembranças de amor, respeito, amizade;
valorizar o tempo em que seguimos lado
a lado; expressar a nossa gratidão
pela oportunidade que tivemos
de transformar nossas atitudes
e sentimentos, podem ser valiosos para
vencer o vazio, aceitar e fortalecer a fé.
A gratidão pela convivência faz toda
a diferença para nós e principalmente
para aqueles que, no momento, estão
morando em outra dimensão.

Nem sempre é natural pensarmos em
agradecimentos. Por vezes ouvimos
um ou outro falando “É importante
agradecer!”. Mas será que realmente
sabemos o significado de agradecer?
Em
seu
livro
“A
Psicologia
da Gratidão”, Joanna de Angelis,
através de Divaldo Franco, nos ensina
inúmeras lições relacionada ao tema
do agradecimento. Uma delas é que
um dos sentimentos mais nobres
e relevantes de um ser maduro é a
gratidão. E não naquele contexto
que temos em nossas mentes, de
caráter imediatista e devolutivo,
mas no sentir a gratidão em sua
forma completa e profunda. Essa
é a capacidade a ser desenvolvida
e desvelada dentro de nós.
O simples viver contemplando
a beleza e a emoção de existir e de
saudar a tudo aquilo que existe, é um
exercício diário a ser cultivado. Esse
exercício precisa ser feito dentro
do que chamamos de evolução, de
reforma íntima, de crescimento moral.

MATERIA ESPECIAL

PROGRAMAÇÃO

Morena Carvalho

PALESTRAS E PASSES

Agradecer

DATA

Mas será que já paramos para
pensar no quanto os obstáculos
que encontramos no meio da nossa
jornada nos fizeram mais fortes?
Será
que
podemos
mensurar
o quanto crescemos e aprendemos
com aquelas dificuldades que nos
deparamos e o quanto isso nos

Nos dias fáceis e nos dias difíceis
é necessário que nos lembremos de
olhar com carinho para dentro de nós
e de fazer uma prece, de modo que
sejamos capazes de emanar para
o Universo a sensação de gratidão
a Deus por todas as possibilidades
que possuímos. Acima de tudo,
que possamos sentir a gratidão
de sermos quem somos, com orgulho
de tudo que vivemos.
Que
possamos
todos
seguir
no caminho do amadurecimento
moral que nos ajudará a vencer
os pensamentos negativos que
muitas vezes, de maneira teimosa,
vem nos assombrar nos tornando
inseguros e raivosos. Trazer o hábito
do agradecimento sem cunho
materialista é um de nossos desafios
existenciais que podemos vencer
com a ajuda da doutrina espírita
e dos ensinamentos do Cristo.

A HISTÓRIA DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO
José Manoel Alvarez Lopez

A história do Projeto
Construindo o Futuro – Parte 2
A seguinte fase do Projeto Construindo
o Futuro se deu após a aprovação
em Assembleia Geral Extraordinária
de 17/06/2017. Para esta nova fase
contratamos a INK para fazer todo
o planejamento e implementação do
projeto, que consistia na divulgação do
mesmo, modelo de seleção das ONGs,
apoio à seleção das ONGs, apoio na
busca e seleção do gerente do projeto
e, durante todo 2018, implementação
e execução das atividades e gestão da
capacitação das ONGs selecionadas.
A INK também capacitou a equipe que
foi se formando ao longo dos anos para
que o Projeto pudesse ter a sua própria
independência em relação à consultoria.
Em janeiro de 2018 iniciou-se o processo
com a abertura das inscrições às ONGs
que teriam interesse em participar. Ao
todo se inscreveram 52 ONGS, das quais
20 foram selecionadas e 14 concluíram.
As entidades selecionadas tinham por
característica principal a qualificação

e o apoio aos jovens carentes na Grande
São Paulo e possuíam tanto diversidade
de tamanho quanto de existência.
Neste primeiro ano, o planejamento
e a execução de todo o processo de
capacitação ficou a cargo da INK,
enquanto nossa equipe, composta
inicialmente de um gerente, cuidou de
acompanhar, conjuntamente com a
Comissão, a execução do planejamento
e de todos os aspectos operacionais
e logísticos que as capacitações
e mentorias demandavam.
Foi um ano de grande aprendizado,
tanto da Comissão quanto da equipe
do projeto. Temas como captação
de recursos, finanças, planejamento,
jurídico e tantos outros foram
ministrados ao longo do ano enquanto
a equipe e a INK trabalhavam para
manter o envolvimento e o engajamento
das entidades ao longo do período. Já
ao final do segundo semestre a equipe
se ampliou para permitir que no ano

TEMA
SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h

preparou para lidarmos com os
contratempos?

É compreensível que pensemos
somente nas situações e momentos
positivos para sermos gratos, afinal,
somos todos seres em processo de
amadurecimento psicológico e moral,
e possuímos a tendência a achar que
somente as coisas boas nos trazem
felicidade.
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seguinte pudéssemos assumir uma
parte maior do mesmo e assim cumprir
com o nosso planejamento de poder
substituir a INK no médio prazo.
O ano se encerrou com 14 ONGs
certificadas onde 14.365 foram
beneficiados, 66 pessoas passaram
por 80 horas de capacitação e 170
horas de mentorias.
Os próximos passos foram iniciar um
novo ciclo de divulgação, inscrição,
seleção e capacitação das ONGs
que ocorreu no final de 2018 e se
encerrou em 2019 e o levantamento
do impacto real que a capacitação
trouxe às ONGs em três indicadores:
receita, beneficiários e satisfações dos
beneficiários, em comparação com
ONGs não selecionadas para o projeto.
Foi um ano muito rico e gratificante
para todos que participaram, cheio de
aprendizados e conquistas, animando
a todos a continuar.

16 Nov

Conhece-te, Aceita-te,
Supera-te - Santo Agostinho
Orar e Vigiar

23 Nov

O Homem no Mundo

30 Nov

Espiritualização da Medicina

7 Dez

Uma Razão para Viver

10 Nov

Sto Agostinho: O Bispo e o Espírito

17 Nov

Pai Nosso: A Prece

24 Nov

A Fé e a Caridade

1 Dez

O Espiritismo na Medicina

8 Dez

A Vida em Família

4 Nov

A Morte não é o Fim da Vida

11 Nov

Sto Agostinho e Ventura da Prece

18 Nov

O Valor e a Ação da Prece

25 Nov

A Paz começa em nosos Corações

2 Dez

A Base da Medicina do Futuro

9 Dez

Viver em Plenitude

5 Nov

O Sentido da Vida

12 Nov

Sto Agostinho e a Doutrina Espírita

19 Nov

Prece e sua Eficácia em Trabalho no Bem

26 Nov

Amais os Vossos Inimigos

3 Dez

A Cólera e a Neurastenia

10 Dez

Renovação pelo Amor

7 Nov

Morte : Começo ou Fim

14 Nov

Quem foi Sto Agostinho

21 Nov

A Virtude

28 Nov

Significado de " Amar o Inimigo"

5 Dez

Noções de Saúde e Espiritismo

12 Dez

O Significado do Natal

9 Nov

TERÇAS-FEIRAS - 12 h

QUARTAS-FEIRAS - 12 h

QUINTAS-FEIRAS - 20 h

SÁBADOS - 10 HORAS

ATENDIMENTO FRATERNO
DIA

HORA

OBJETIVO / TEMA

somente on-line: agendar no site www.ieesp.org.br
horários: segunda-feira e quinta-feira
à noite e sábado de manhã
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

18:40

15 e 20:00 Educação Mediúnica I e II

20:00
20:00

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

15:00
18:40

5a.feira

Sáb.

O Livro dos Espíritos

15 e 20:00 Básico de Espiritismo I e II

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

Jornal IEE
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MATERIA DOUTRINÁRIA
Marcelo Uchôa

Finalidade da Encarnação
Inspirando-nos no fato de ser o
Instituto Espírita de Educação uma
entidade educativa, buscamos na
leitura da LDB, a Lei de Diretrizes
de Bases da Educação Nacional,
a fonte para algumas reflexões
sobre a finalidade da encarnação
e os seus fascinantes desafios.
No artigo segundo da LDB vamos
encontrar que a educação é dever
do Estado e da família e que
“(...) tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando”.
Mais adiante cita que o seu objetivo
é o “(...) seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação
para o trabalho”. Entretanto, o
que podemos entender, à luz do
Espiritismo, como sendo trabalho?
Em O Livro dos Espíritos, opúsculo
basilar da Doutrina Espírita, na sua
parte terceira, onde trata da lei do
trabalho, encontraremos que “(...)
toda ocupação útil é trabalho”. Esta
resposta, embora elaucide a questão,
nos leva a uma outra pergunta, uma
espécie de desdobramento filosófico:
Mas o que é utilidade? Afinal, o que
para alguns é útil, para outros, pode
ser futilidade.
Avançando nesta direção exploramos
a questão 679 e verificamos que
a ideia de utilidade está relacionada
às
obrigações
morais,
não
dialogando, necessariamente, com
as necessidades materiais, sobretudo
as impostas pelo trabalho profissional.
Tudo aquilo que desenvolve habilidades
espirituais pode ser considerado
como útil. O entendimento deste
assunto dialoga integralmente com
a finalidade da encarnação.
Nos dias hodiernos, onde a tecnologia
nos convida, e ao mesmo tempo nos
fascina, ao uso constante de novos
equipamentos eletrônicos, reflexões
sobre ideal de vida, objetivo e meta,
ganham nova dimensão. Além de
apetrechos digitais, também somos
inundados com uma quantidade
avassaladora de informações, exigindo

intrincados mecanismos da expiação.
Por analogia, pode ser considerado
como uma espécie de repetição do
ano letivo espiritual. São aqueles de
nós que não usufruiremos os benefícios
das férias escolares, por estarmos em
recuperação moral perante a vida. São
as dores supremas provocadas pelos
desajustes da alma; consequência
de nossa inconsequência. Estas
duas abordagens são facilmente
encontradas em O Evangelho Segundo
o Espiritismo, quando Allan Kardec
trata das causas atuais e causas
anteriores das aflições.
constante processo de seleção.
Certa vez um amigo disse ao telefone:
“Esta pandemia está me deixando
muito ocioso...”. Lembrei que ócio
é uma palavra que vem do grego
skholêe que tem significado de “tempo
livre”, derivando daí a palavra escola.
A palavra negócio é a negação do ócio
ou atividades comerciais. Assim, ócio
compreende o ato de reservar instantes
contemplativos. Não fazer nada,
às vezes, quer dizer fazer muita coisa.
Da mesma forma que a música é feita
de silêncio e som, nós precisamos de
pausas, de um tempo para nós, para
o exercício da reflexão, para o estudo
de nossa postura no cotidiano. O
silêncio no uso de coisas e distrações
para a realização de um mergulho
íntimo, empreendendo nossa visão
estratégica e elaborando planos para
o futuro.
Allan Kardec, o insigne codificador
da Doutrina Espírita, deixou clara
a visão estratégica da existência
humana na questão 132 de O Livro
dos Espíritos, separadas em duas
perspectivas. A primeira delas, dividida
em duas partes, consiste em sofrer
provas. Trata-se de uma espécie
de exame divino, onde o Senhor
afere os valores espirituais do alunoEspírito, verificando se já aprendeu
a lição. Já a segunda parte desta
primeira perspectiva, corresponde aos

Há ainda a segunda perspectiva do
objetivo reencarnatório, a “(...) de pôr
o Espírito em condições de suportar
a parte que lhe toca na obra da
Criação”, o que sugere a interação
humana.
Podemos
dizer
que
a criatura se verticaliza em direção
a Deus através da horizontalidade
das relações humanas, ou seja, não
há crescimento espiritual sem ajuda
mútua, sem caridade.
Classificada no Evangelho como sendo
a salvação, a caridade é o evangelho
em ação, com benefício tanto para
a pessoa que a oferta como para
a pessoa que a recebe.
Análogo à LDB, que compreende
a educação como o instrumento capaz
de promover o homem, a Doutrina
Espírita nos convida à promoção
da alma e a sua elevação para Deus.
“O forte deve trabalhar para o fraco”
diz Allan Kardec, encarando este
comportamento como a lei de Caridade.
Tomando por ponto de partida flagelos
e misérias humanas, o mestre de Lyon
nos diz que “A ciência econômica
procura remédio para isso no equilíbrio
entre a produção e o consumo”. Este
equilíbrio, diz ele, é uma espécie de fiel
do prumo da economia, o elemento
essencial às relações humanas. “Esse
elemento é a educação, mas não
a educação intelectual, mas a educação
moral.” Bem, aí está descrita, pelo
codificador, a finalidade da encarnação:
a educação de nossas almas.
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