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evolutivas, do aperfeiçoamento, mas alargava 
os seus horizontes espirituais.

O que devemos procurar no Espiritismo? 
Devemos procurar a elevada compreensão 
do processo que é a vida. O Espiritismo ofe-
rece essa compreensão. Ele é, no dizer de 
Herculano Pires, a plataforma para as novas 
conquistas da humanidade.

É proibido, então, à mãe que chora a per-
da de seu � lhinho, buscar notícias que a 
consolem? É proibido ao homem que vê a es-
posa doente, em risco de vida, pedir a cura 
ou a esperança? Aquele que não consegue 
um emprego e precisa sustentar a família 
não pode pedir aos espíritos que o ajudem a 
se empregar? O homem de negócios que está 
atormentado pelos fracassos sucessivos, não 
pode ir buscar orientação junto a uma casa 
espírita? Nada disso é proibido, e é natural 
que o centro espírita preste esse socorro e 
vários outros, mas é preciso que ensine a li-
bertação, ou seja, o conhecimento espírita. 

É preciso que compreendam que os espíritos 
não fazem pelo homem, aquilo que ao ho-
mem compete fazer.

É comum ao ser humano, o desejo de se 
ver liberto das dores, angústias e di� culda-
des. É comum procurarem meios mais ou 
menos mágicos para resolver seus problemas. 
No Espiritismo não poderia ser diferente. 
Quase sempre, aqueles que se decepcionam 
com a Doutrina Espírita e a abandonam, são 
os que querem soluções mágicas. Não exis-
tem soluções sem esforços, luta, trabalho.

Não raro a dor, o problema aparentemen-
te insolúvel, é o chamamento para uma nova 
postura, um novo caminho, um novo ideal. 
O fato de sermos espíritas ou médiuns não 
nos dá privilégios, e sim responsabilidades. 
Não feche os olhos para a luz. Não peça o que 
o Espiritismo não lhe pode dar, e não se de-
cepcionará com ele.                                        

(Transcrito do site www.leopoldomachado.
com.br/site/index.php?option)

O que é lícito pedir ao Espiritismo

pessoas. Os espíritos superiores, embora nos 
amem e nos auxiliem, não são serviçais à 
nossa disposição para os pequenos interesses 
humanos.

Quando as pessoas insistem nesses pedi-
dos, e não percebem o extraordinário novo 
campo de visão que se lhes abre à frente, aca-
bam por perder a proteção dos bons espíritos, 
e os maus, os ignorantes, tomam conta da si-
tuação, pois estão sempre prontos a atender 
a todos os pedidos, mesmo os injustos. Esses 
espíritos podem satisfazer certos pedidos, 
porém cobram muito caro a satisfação con-
cedida.

Quando Jesus de Nazaré ofereceu a Água 
Viva do Evangelho para a mulher samarita-
na, a� rmando que quem bebesse da água que 
ele oferecia nunca mais teria sede, a mulher 
pediu para que o Rabi Galileu lhe desse da tal 
água, porque assim ela não precisaria buscá-
-la diariamente. Ela não compreendeu que o 
Mestre não a isentava do trabalho, das lutas 

Há pessoas que procuram 
na religião a satisfação 
utilitarista. Acreditam 
que a religião deverá lhes 

dar a vitória, o sucesso, a felicidade 
para essa vida, e a salvação eterna para 
a outra. Hoje, algumas seitas religiosas 
pregam isso abertamente, e convidam 
os que querem deixar para traz a infe-
licidade, o fracasso, a se unirem a elas.

Algumas pessoas chegam a dizer 
que resolveram mudar de religião, para 
serem felizes. No dia a dia dos centros 
espíritas temos nos deparado com essa 
situação. Muitos o procuram no dese-
jo de obter benefícios imediatos, como 
curas, enriquecimento, conquistas 
amorosas, anular um desafeto, e outras 
coisas mais.

Contudo, a � nalidade do Espiri-
tismo não é o de arranjar a vida das 
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Suicídio entre os jovens: reflexão espírita

Maior influência

gostam da verdade. Os bons fazem-se notar por 
muito se amarem uns aos outros, mesmo àqueles 
que os ofendem e caluniam.

O mundo deve passar para outro grau de ele-
vação, desconhecendo o mal e somente se interes-
sando pelo bem, quais os mundos elevados que gi-
ram no universo de Deus. Devemos esperar, pois o 
planeta deverá receber esse prêmio das mãos de Je-
sus, vindo de Deus, ao passar dos bilhões de anos 
que, para a eternidade, são poucos dias.

Todos os trabalhadores do bem comum es-
tão sendo convocados. Os clarins tocam em 
todos os quadrantes da Terra, e quem tem ou-
vidos para ouvir que os ouça, quem tem enten-
dimento para entender que os entenda. É Jesus 
voltando para a seleção dos valores, de modo 
que quem herdar a Terra, � cará nela, enquanto 
os demais passarão a outra escola de Deus, para 
aprender o que não conseguiram nesta man-
são de vida. Na verdade, a maior quantidade 
deverá sair para outra estância de vida, onde se-
rão direcionados pela sintonia dos sentimentos.

Das esperanças e 
consolações

•  L. E., questão 932. Por que, no mundo, 
tão amiúde, a infl uência dos maus 
sobrepuja a dos bons?

•  “Por fraqueza destes. Os maus são 
intrigantes e audaciosos, os bons são 
tímidos. Quando estes o quiserem, 
preponderarão.”

Como a doutrina espírita 
pode auxiliar os jovens 
propensos a cometer sui-
cídio?

A segunda temporada de “13 Re-
asons Why” chama a atenção para o 
tema: suicídio entre os jovens. A sé-
rie, que está disponível na Net� ix, nos 
traz re� exões sobre o que a doutrina 
espírita pode fazer para consolar es-
ses corações a� itos.

Uma das primeiras perguntas 
é esta: qual é a causa do aumento 
signi� cativo no número de jovens 
que suicidam? Primeiramente, um 
dos motivos é o fato de alguns jo-
vens terem se afastado de uma ro-
tina espiritual. Não dizemos aqui 
que as pessoas são obrigadas a se li-
garem a uma religião ou doutrina.

Porém, conhecer as faculdades 
espirituais é uma das maneiras mais 

A maior in� uência dos maus se dá por 
causa da ignorância das próprias al-
mas que nela estagiam. No entanto, 
a paciência de Deus não se esgota e o 

trabalho de Jesus não para, no sentido de educar 
todas as criaturas e instruí-las.

Esse exercício é demorado, mas se faz. Nume-
rosas falanges de Espíritos, sob a direção de Jesus 
Cristo, trabalham junto aos homens no sentido 
de amanhar os corações empedernidos no mal. 
“Esses homens não são maus”, disse Jesus; “mas, 
ignoram a verdade que liberta”.

As sementes do bem já foram lançadas no cam-
po dos corações; basta esperar que elas germinem, 
e disso o Senhor tem certeza. Compete ao homem 
já entendido ajudar na obra do bem, e o Espiritis-
mo veio ao mundo para ajudar no grande fenôme-
no do século, o de colocar em ordem a casa ter-
restre, ensinando a todos a amar, mas com aquele 
amor que não troca nem vende suas mais ricas 
possibilidades, onde se pode mostrar a caridade. 
O mal, pode-se dizer, na altura da compreensão 
mais elevada, não existe; somente o que tem vida 
eterna é o bem, o equilíbrio, a harmonia universal.

Se desejas melhorar, pensa em Jesus, fala com 
Jesus, anda com Jesus, trabalha com Jesus, mas, 
acima de tudo, vive os preceitos do Mestre, como 

E quando acabou de falar, disse a Simão:
Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes 

para pescar. (Lucas, 5:4)
O Mestre tomou Pedro como símbolo da 

pesca de homens, bem como de todos os dis-
cípulos e aqueles que desejam acompanhar 
o Mestre, alertando as almas de que no � m 
dos tempos maus seria separado o joio do tri-
go, os bons dos maus. É o que o povo deve-
ria entender, e muitos já o � zeram, lançando 
redes em todos os oceanos das nações para 
pescar almas. E esse alerta continua. Mesmo 
faltando pouco tempo, ainda podes cienti� -
car-te da necessidade de reti� car o coração, 
conquistando valores morais, apegando-te 
ao amor e fazendo da caridade o meio de 
salvação do próprio ambiente onde moras, e 
nele permanecendo, porque este mundo será 
o paraíso, depois que os homens aceitarem o 
Cristo como guia e Seus ensinamentos como 
roteiro de vida.                                            

Fonte: http://www.olivrodosespiritoscomentado.com

Ele viveu. Desta forma, conhe-
cerás a verdade, conhecendo a ti 
mesmo.

Se a própria matéria se trans-
forma, o Espírito que se encontra 
além deve se transformar sempre 
para melhor, em todas as dire-
ções do entendimento, do amor 
e da sabedoria. Se queres buscar 
no futuro a felicidade, conquista-
-a dia a dia, passo a passo, porque 
ela é aquisição de milênios de es-
forços.

Os maus são intrigantes, vio-
lentos, caluniadores e encontram 
prazer em todas as paixões infe-
riores. Eles são impacientes e não 
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Convite...

Olá queridos leitores,
Vocês sabiam que na nossa Casa tem a Infância Espírita, a Juventude e o Grupo de 

Pais? 
Se ainda não conhece nosso trabalho, � ca aqui o convite para nos visitar e participar 

de nossas atividades.
Sabe quando? Aos sábados das 15h até às 16h30 – Infância Espírita, Juventude e Gru-

po de Pais e/ou responsáveis (GEA), e durante as palestras nas quartas e sextas às 20h e 
aos domingos às 9h.

Agora olha que legal, no dia 11 de maio (sábado) tivemos nossa O� cina: Valorizando 
a Família.

Iniciamos com uma Contação de história adaptada do livro “O Homem que amava 
caixas” de Stephen Michael King.

Logo após, fi zemos refl exões com as turmas separadas por faixa-etárias:
• É fácil demonstrar amor?
• Por que existe a família?
• Leis Naturais ou Morais?
• Lei de Sociedade – Lei de Progresso - Lei de Amor, Justiça e Caridade.
• Qual a função dos pais na família?
•  Como pais temos uma missão? Qual?
• Os pais são missionários?
•  LE. 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão?   
•  LE.583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsá-

veis?
•  Qual é o maior desejo dos pais para os fi lhos?
• Estamos preparados para aceitar a forma de felicidade deles?
•  E para aceitar a escolha profi ssional que eles fi zerem?
•  Será que estamos preparados para aceitar o companheiro ou companheira que eles(as) 

escolherem?
•  A aceitar as escolhas que os fazem felizes, ou será que essas escolhas têm que nos deixar 

felizes?
•  Os pais existem para amar ou serem amados?
•  Ressignifi cando nossas ações e comportamentos
•  Amor combustível da família - não importa o tipo.
•  Temos a família perfeita para aquilo que precisamos aprender?

Estas são apenas algumas dentre outras questões recorrentes e são basilares nas obras 
da Codi� cação, abordadas com enfoques diferentes, trazendo-nos as re� exões com os 
fatos da atualidade e discutidas de acordo com nosso cotidiano.

Ficou curioso? Venha nos visitar, estamos aguardando você de braços abertos.       
Departamento de infância

salutares de obter consolo diante dos desa� os. Des-
ta forma, a Doutrina Espírita informa sobre a vida 
após a vida, o que mostra que o Espiritismo tem 
muito a ensinar sobre o caso em questão.

Como superar a melancolia?
Muitos jovens vivem suas dores no momento 

presente sem saberem que elas podem ter decorrido 
de vidas anteriores. Com isso, conhecer a doutrina 
dos espíritos faz com que a pessoa – ainda na sua 
formação intelectual e espiritual – tenha ciência de 
que suas tristezas podem vir de outras encarnações.

O espiritismo oferece o consolo de um futuro rumo 
a plenitude da alma. Mesmo o jovem, com o seu ime-
diatismo, conseguirá enxergar que a felicidade é con-
quistada com tempo e esforço. Portanto, não valorize 
o que quer conquistar, mas sim o que já conquistou.

Mesmo que a felicidade não seja deste mundo, 
o Espiritismo mostra que podemos ter o equilíbrio 
com leituras salutares e fé no divino.

“Acreditai no que vos digo e resisti com energia 
a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. 
Além disso, essas aspirações de uma vida melhor 
são inatas no Espírito de todos os homens, mas não 
a busqueis neste mundo. Agora, que Deus vos envia 
os seus Espíritos, para vos instruírem sobre a felici-
dade que vos está reservada, esperai pacientemente 
o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os 
laços que mantém cativo o vosso Espírito”, diz O 
Evangelho Segundo o Espiritismo.

O Espiritismo apresenta uma visão além da 
vida, e que devemos vivenciar nossas dores e apren-
der com elas. Desta forma, resignar-se ao máximo 
diante das provas e expiações é uma das metas de 
todos nós, seres terrenos.

Em síntese, enfrentar esses fantasmas dos seus 
dramas, medos, faz parte da reforma íntima. Da 
mesma forma, quando nos conhecemos, a solução 
pode estar mais próxima do que imaginamos. Fi-
quemos atentos às missões divinas que Deus nos 
con� ou. Desta forma, vamos ser responsáveis pe-
los nossos atos para evoluirmos espiritualmente e 
emocionalmente.

Desde já, devemos conhecer nosso lugar no 
mundo, compreender as fases da vida, entre outros 
atributos para nos sentirmos amados e conhecer-
mos a nossa missão terrena.

Mensagens para os pais dos jovens
Que tenhamos a ciência plena de que existe a 

força de Deus entre todos nós. O governador da 
Terra, Jesus, disse que enquanto uma de suas ove-
lhas estivesse desgarrada, ele não descansaria. A� -
nal, a vida prossegue sempre e que tenhamos paz 
nos nossos corações, porque tudo caminha para o 
bem maior.                                                                             

https://tvmundomaior.com.br/suicidio-
entre-os-jovens-refl exao-espirita/
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NO OBREIROS
ATENDIMENTO FRATERNO 
(Entrevista)
Quarta 14h. e 20h. (Aconselhável chegar 
com 2 horas de antecedência)
BAZAR
Segunda e Quarta das 13h30 às 16h30.
ESTUDO DA DOUTRINA (*)
Segunda 14h e 20h. Sábado 17h.
EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA E PASSE
Segunda 14h. Quarta e Sexta 14h. e 20h.
Domingo 9h
INFÂNCIA ESPÍRITA
Sábado das 15h às 16h30 (*)

JUVENTUDE ESPÍRITA
Sábado 15 às 16h30 (*)
GEA
Grupo de Estudos Aplicados
(*) Sábado das 15h às 16h30.
LIVRARIA
Segunda 13h30 às 15h e 19h30 às 20h. (*)
Quarta e Sexta 13h30 às 15h 
e 19h30 às 21h. 
PLANTÃO DE ATENDIMENTO 
(Palestra e passe)
Terça e Quinta 14h e 20h.

DAPSE
Depto. Assist. Promoção Social Espírita: Quarta-
feira 18h
ARTESANATO
Segunda-feira das 11h às 16h  e sexta-feira 13h30 
às 16h30.
BIBLIOTECA CIRCULANTE 
Segunda 13h30 às 13h50 e 19h30 às 20h.(*)
Quarta e Sexta 13h30m às 15h e 19h30 às 21h.
Domingo 8h30 às 10h.

(*) Exceto nos meses de Janeiro, Julho e Dezembro.
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10ª MOSTRA DE ARTES 
E CULTURA DO IEOB

Em 29 de junho será realizada no salão de 
palestras a 10ª Mostra de Artes e Cultura do 
IEOB, com uma abrangência variada, atenden-
do à própria diversi� cação da arte e cultura.

Obreiros em Ação

PALESTRA 
SENTIMENTOS QUE CURAM

Ocorreu em 4 de maio, palestra sobre “Sen-
timentos que curam” com Simone Braga. 
Ela foi trabalhadora da nossa casa por lon-
go tempo, e embora distante hoje, mantém 
a a� nidade e ligação com o IEOB.

CAMPANHA DO AGASALHO
O mês de maio também foi marcado pelo 
lançamento da “Campanha do agasalho” 
de 2019. Evento importante para assistên-
cia aos nossos irmãos mais necessitados. 
Agradecemos a participação de todos.

FEIRA DE ARTESANATO ESPECIAL DIA DAS MÃES
No dia 4 de maio, foi realizada a 49ª Feira de Artesanato do IEOB. Uma edição Especial em home-
nagem ao Dia das Mães, que contou mais uma vez com a dedicação de voluntárias, desde o preparo 
dos produtos até a concretização da feira. Parabéns à essa equipe dedicada por mais esse sucesso.

INFÂNCIA NO LAR BUSSOCABA
No dia 27 de abril, o Depto de Infância do IEOB visitou o Lar Bussocaba (Idosos), levando alegria 
através do carinho, música, presentes e lanche, e uma grande lição para as crianças.

PALESTRA RESSURREIÇÃO 
DE LÁZARO

No dia 8 de junho os frequentadores do 
IEOB puderam ouvir Neide Guerra, que 
proferiu uma palestra muito esclarecedo-
ra com o tema “Ressurreição de Lázaro”.


