
 

NESTA EDIÇÃO 

 
 Artigo  do CEFE (Centro de Estudos Filosóficos Espíritas):   

Evangelhoterapia 

 Quiz para verificarmos nosso conhecimento espírita:  
A Gênese 

 Cantinho Do Chico (Mensagens de Chico Xavier):  
Traços do caráter Espírita 

 A Casa É Nossa (Artigos escritos ou sugeridos por tarefeiros(as) 
do Geedem) Em Breve! 

 Abrindo Janelas (Palestras de oradores espíritas conhecidos 
nacionalmente) :  
Senhor, O que queres que eu faça? (Haroldo Dutra Dias) 

 

 Aprendendo Com A Mocidade (Artigo escrito pela M.E.E.B. ) 
O Homem No Mundo 

 Assuntos da ASIMD 
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ANIVERSÁRIO GEEDEM 

 

No último dia 21 de Abril nossa casa completou  

42 anos de existência! 

Nesses anos seguindo as orientações da 

Espiritualidade Superior muitas sementes foram 

plantadas e continuam a ser. 

Oásis de luz, hospital de espíritos doentes em busca de alívio para suas 

dores e sofrimentos, lugar de reencontro de afetos e desafetos a  fim de 

estreitamento  e ajustes  de laços do passado, oficina de sentimentos para 

nosso burilamento, oportunidade de crescimento espiritual através dos 

estudos doutrinários ou das tarefas  que se apresentam...Enfim, onde 

podemos encontrar o alimento de nossos espíritos famintos. 

Agradeço ao Pai Maior, aos Mentores Espirituais da Casa, a diretoria, aos 

tarefeiros, aos alunos e assistidos que fazem de nossa Instituição uma 

escola de amor, caridade e aperfeiçoamento, trabalhando em prol de nós 

mesmos e de nossos semelhantes. 

Roguemos ao Divino Mestre Jesus que continuemos fiéis aos seus 

ensinamentos, tornado cada vez mais unida a Família GEEDEM! 

Adelva Seixas Magro 

 

 



IDEM                        Page 3 | 15 
 
 

FILOSOFIA E ESPIRITISMO 

Evangelhoterapia 
SONIA THEODORO DA SILVA (Bacharel em Filosofia, Pós-graduada em Adm. de Empresas; 
proficiência em Inglês ,Tradutora, verteu para o idioma inglês parte da obra do prof. José Herculano 
Pires. Colunista do site FEAL. Idealizadora e fundadora do Projeto Estudos Filosóficos EspíritasS, e do 
CEFE-Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Produtora e apresentadora do programa Filosofando 
da TV Mundo Maior , da Fundação Espírita André Luiz, é expositora no Centro Espírita Nosso Lar 
Casas André Luiz, membro do Conselho Deliberativo desta instituição, e membro do Conselho 
Deliberativo da Fundação Espírita André Luiz.) 
Os séculos 19 e 20 caracterizaram-se pelo recrudescimento dos conflitos 
humanos que engendraram um panorama extremamente desconcertante e 
aflitivo, quando comparados, durante o mesmo período, às realizações 
científicas, filosóficas, sociais e artísticas. O ser humano, exibindo, de forma clara 
e sem rebuscamentos, os seus erros e delitos, parece buscar, com o mesmo 
empenho, soluções para os dramas que o aturdem. 
Herdeiro de suas próprias inquietações, tem ido ao encontro de respostas para 
os dramas existenciais que a tecnologia avançada, com todo o seu glamour e 
eficiência, não logrou equacionar; ao contrário, parece potencializar os 
mecanismos de fuga diante da realidade que se exibe, clara e sem 
rebuscamentos: traz consigo fissuras morais graves que parecem acentuar-se a 
cada dia, e que não acompanham, no mesmo ritmo, o progresso científico. A 
primeira década do século 21, embora escolhida pela ONU, para ser a Década da 
Cultura de Paz, demonstrou ser uma das mais violentas, pois herdou, dos séculos 
anteriores, a mesma psicosfera restritiva de valores morais elevados e de 
ausência de respeito pela Vida, manifesta de todas as formas. 
 
Sem dúvida, vivemos a transição tão contundentemente proclamada por Jesus e 
pelos Espíritos Superiores de todos os tempos. Questões recorrentes, como as 
que o Existencialismo propôs, convergem hoje, de forma natural, não para o 
niilismo feroz, mas para a Filosofia de Luz, a Espírita: quem somos, porque 
existimos, de onde viemos, para onde caminhamos; e muitas outras podem ser 
respondidas de maneira simples e clara. As anomalias de toda a sorte, o 
desgoverno íntimo, a fragmentação de nossos sentimentos, são apenas um viés 
desse panorama doloroso que tende a encaminhar o homem para uma só 
direção: o necessário encontro consigo mesmo. E o Evangelho de Jesus de 
Nazaré, iluminado pelas luzes da Sua Doutrina, poderá fazer esse papel: 
iluminação das consciências que hoje jazem na incompreensão, na ignorância, 
nas aflições, renovando-lhes a esperança. 
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Sigamos, pois, o convite de Jesus, delineado numa das passagens mais belas de O 
Evangelho segundo o Espiritismo, “Lei de Amor”: Quando a adotarem para 
regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a 
verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não 
mais haverá ódios, nem dissensões, mas, tão somente, união, concórdia e 
benevolência mútua. 
 
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/evangelhoterapia 
 

PARA REFLETIR 

 

A Doutrina Espírita sempre nos transmite grandes ensinamentos 
de forma muito simples. Na visão Espírita, a vida nada mais é, do 
que um eterno aprendizado. 

A Casa Espírita 
 
 A proposta da casa espírita é a libertação das consciências e a 
formação de trabalhadores responsáveis, cientes do papel que desempenham, 
pois são parceiros dos Imortais. Essa divina parceria objetiva o estabelecimento 
definitivo do reino do bem nos corações.  
A casa espírita é, pois, uma equipe de Jesus em ação. Ação contínua de libertação 
de tabus, preconceitos e atitudes castradoras, que impedem o crescimento.  
Todos são a Casa Espírita. O centro espírita não é a diretoria, nem se resume às 
lideranças. O centro espírita é o próprio trabalhador, tanto quanto cada 
trabalhador é o próprio centro espírita.  
 
Há que se esclarecer o papel da casa, para nós e para o trabalhador, a fim de que 
não nos percamos em meio aos pontos de vista de certos indivíduos, que, 
mesmo cheios de boa vontade, estejam desconectados com a proposta do Alto.  
Não basta conservar a cabeça cheia de sonhos e de idéias maravilhosas, 
enquanto as mãos permanecem vazias de realizações. Tal atitude denota 
imaturidade espiritual.  
A casa espírita deve primar pela qualidade de seus métodos de ação, de seus 
trabalhos e trabalhadores, sem perder de vista a beleza, a harmonia e o sentido 
estético de toda atividade do bem realizada em nome do Mestre.  
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Entendemos como casa espírita a reunião de corações afins sob o 
direcionamento de Jesus. Embora muitas vezes o pensamento do trabalhador 
não reflita a proposta dos orientadores espirituais, o estudo constante, a clareza 
e a transparência nas atitudes dos líderes contribuem para que o próprio 
trabalhador não fique mergulhado em sonhos e ilusões que não são expressão da 
realidade espiritual do mundo. Jamais devemos nos esquecer de que a casa 
espírita representa o esforço do Alto em implantar na Terra um oásis de paz. Sob 
essa ótica, o trabalhador não poderá se esquecer de que está no mundo, lidando 
com as leis próprias do mundo, a fim de transformar o ambiente num pedacinho 
de céu na Terra.  
Contudo, não nos esqueçamos de que centro espírita não é reduto de espíritos 
elevados ou redimidos. É campo abnegado de trabalho incessante, de 
aprimoramento da consciência e do coração. A casa espírita é um templo para 
onde convergem todos os esforços do Mundo Maior com o objetivo de fornecer 
inspiração aos homens para a realização da paz. 
Diz o Espírito Alex Zarthú, com relação à casa espírita: “Aqui, filhos de Deus 
aprendem, estudam e ensinam ciências. Mentalizem  eficácia, respeito e 
disciplina. Este lugar é um templo da vida”.   
A ciência espiritual, em parceria constante com as inteligências imortais que nos 
dirigem,  esse é o nosso objetivo. 
 Eficácia, respeito, disciplina são metas a serem atingidas; porém, sem perder de 
vista que existem limites a serem respeitados, que somos todos humanos e que a 
angelitude e a santidade fazem parte de um projeto para o futuro, não são ainda 
a realidade presente de nenhum trabalhador da última hora.  
 
Extraído do livro: Uma alma do outro mundo me fez gostar do meu mundo. 
Psicografia de Robson Pinheiro pelo espírito de Everilda Batista. 
 

ABRINDO JANELAS 

Espaço dedicado a palestras de expositores conhecidos 

nacionalmente no meio espírita.  

“Senhor, o que queres que eu faça?” 
Haroldo Dutra Dias 

Assista na íntegra: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nt9wwHEzDrc 
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CANTINHO  DO  CHICO 

Mensagens  De  Chico  Xavier 

 

Traços do Caráter Espírita 
 
Humildade sem subserviência. 
Dignidade sem orgulho. 
Devotamento sem apego. 
Alegria sem excesso.  
Liberdade sem licença. 
Firmeza sem petulância. 
Fé sem exclusivismo. 
Raciocínio sem aspereza. 
Sentimento sem pieguice. 
Caridade sem presunção. 
Generosidade sem desperdício.  
Conhecimento sem vaidade. 
Cooperação sem exigência. 
Respeito sem bajulice.  
Valor sem ostentação. 
Coragem sem temeridade. 
Justiça sem intransigência. 
Admiração sem inveja. 
Otimismo sem ilusão.  
Paz sem preguiça. 
 
Extraído do Livro: Meditações Diárias. 
André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. 
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APRENDENDO  COM  A  MOCIDADE 

Artigo escrito pela M.E.E.B. – 
Mocidade Espírita Eurípedes 
Barsanulfo 
 

 
 

O tema reforma íntima nunca parece fácil...Afinal, por onde devemos começar?! 
Um primeiro passo talvez seja compreendendo a nossa tarefa enquanto 
encarnados neste planeta, nesta família, neste grupo social, neste círculo de 
oração.. 
 
Para esta reflexão, no sábado de 24/03/2018, a mocidade fez um estudo 
assistido do texto “O Homem no Mundo” (ESE – cap. XVII) e desenvolvemos 
reflexões para caminharmos rumo à evolução moral. 
 
Por meio da oração, somos capazes de ampliar nossa fé, sempre vigiando e 
colocando foco, de fato, no que é essencial. Como consequência, acabamos nos 
tornando pessoas mais resignadas.  
 
Devemos ter disposição para todas as tarefas e oportunidades que nos são 
apresentadas, mesmo que, às vezes, nos pareçam pesadas provas, pois temos a 
consciência de que são para o nosso aprimoramento moral. Para que consigamos 
lidar de forma positiva, devemos nos preparar por meio do estudo, sempre 
focando na caminhada e não na linha de chegada, "curtindo" o processo de 
evolução em conformidade com o caminho traçado por Jesus. 
Outro aspecto interessante para o estudo, pode ser compreendido pela 
passagem: "em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus 
para convosco.” (I Tessalonicenses 5:18).  
 
 



IDEM                        Page 8 | 15 
 
 

 
 
A gratidão é o que move o ser humano para a alegria de viver e nos faz valorizar 
cada minuto da existência, sempre tendo em mente a necessária humildade, 
própria daqueles que se enxergam como eternos aprendizes e se colocam no seu 
justo lugar. Um exercício excelente para viver bem é trabalhar a "gratidão 
antecipada". Mesmo antes de algo acontecer, antes de o dia começar, já 
agradeça previamente. Isso faz nossos dias muito melhores, nos faz aceitar as 
situações que nos são propostas e os desfechos com alegria de viver e paz no 
coração, além de nos sintonizar com a espiritualidade. Com isso, conseguimos 
desfrutar de cada momento com mais alegria, bom humor, espontaneidade, 
sinceridade e leveza.  
 
Claro que não podemos nos esquecer de que vivemos em sociedade por motivos 
muito claros. Não há evolução no isolamento. Desenvolver virtudes como 
caridade, paciência, respeito, compreensão e tolerância só são possíveis com a 
interação harmoniosa com nossa família, amigos, colegas, e as tantas outras 
pessoas que “esbarramos” todos os dias.  
 
É importante tomar nota de nossos erros e possíveis melhoras diariamente para 
o autoaprimoramento.  Porém, sem nos culparmos pelos nossos equívocos. Essa 
consciência é necessária para termos dimensão de nossa responsabilidade, 
contudo, sempre lutando contra nossas más tendências para sermos bons 
agentes transformadores e protagonistas na melhoria do nosso íntimo e da nossa 
morada, Terra! 
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QUIZ  ESPÍRITA 
 
ESPÍRITAS, AMAI-VOS, EIS O PRIMEIRO MANDAMENTO; E INSTRUÍ-VOS, EIS O SEGUNDO! 
(O Espírito da Verdade, O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo VI, item 5) 

Quiz: A Gênese 
   
1-) Onde está escrita a história da formação da Terra? 

a) No fundo do mar 
b) Na consciência 
c) Nas camadas geológicas 
d) Na Bíblia 
 
2-)Qual foi o maior milagre que jesus operou? 

a) A revolução dos seus ensinos 
b) Andar sobre as águas 
c) Ressuscitar os mortos 
d) Multiplicação dos pães 
 
3-)A caracteristica de qualquer revelação deve ser: 

a) a verdade 
b) a seriedade 
c) a revolução 
d) a felicidade 
 
4-) Nome da matéria elementar primitiva: 

a) Perispírito 
b) Espírito 
c) Ectoplasma 
d) Fluido Cósmico Universal 
 
5-) Físico inglês que descobre a Lei da Gravitação: 

a) Kepler 
b) Edison 
c) Newton 
d) Galileu 
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6-)Segundo a Bíblia, em quantos dias foi criado o planeta Terra: 

a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 
 
7-)O profeta Elias reencarnou como: 

a) Pedro 
b) João Evangelista 
c) João Batista 
d) Jesus 
 

8-) Os milagres são, na verdade, leis da natureza______: 

A) desconhecidas  
b) contrárias 
c) sobrenaturais 
d) divinas 
 
9-) A gênesis de Moisés é a que mais se aproxima dos_____: 

a) erros científicos 
b) mitos e lendas 
c) dados científicos 
d) místicos 
 

10-) Há duas forças no universo: O elemento espiritual e o elemento_____: 

a) divino 
b) do além 
c) material 
d) invisível 
 

Respostas: 

1c, 2a, 3a, 4d, 5c, 6c, 7b, 8c, 9d, 10a.  
Extraído do livro ‘Quiz Espírita’  de Luis Hu Rivas, com a autorização do autor. 
www.luishu.com 
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ASSUNTOS  DA  NOSSA  CASA 

 
 

 

 
 

AVISOS   IMPORTANTES 
 
 

 

Palestras da quarta-feira a noite 

A partir de Maio/2018 os horários das palestras da quarta-feira a 
noite serão alterados. 

Somente serão mantidas as palestras de 19hs00 e 19hs40, não 
mais tendo a palestra de 20hs20. 

 

 

Passes aos Sábados 

A partir de Junho/2018, os passes aos sábados serão  somente de 
13hs35 às 14hs15, não havendo mais passes após esse horário.  
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NOTÍCIAS  ASIMD 

Agradecimento 
Em nome da Asimd agradecemos imensamente a presença de todos que 
estiveram presentes em nosso jantar beneficente do dia 14 de abril, no 
Restaurante Florestal... 
Foi uma noite muito agradável, leve, alegre e de muitas surpresas. 
Conhecemos alguns parceiros e conquistamos novos... para essa nossa 
caminhada a favor do bem... 
Aos que não puderam ir, fica  nosso convite para o jantar de 2019... 
Muita paz à todos! 
Adelva Seixas Magro  
 

Repasses da Nota Fiscal Paulista à ASIMD 
É com muita gratidão  que comunicamos o valor repassado da Nota Fiscal 
Paulista à ASIMD, referente ao trabalho de muitos de nós na digitação das 
notas no segundo semestre de 2017, que foi de  R$ 73.379,35. 
E com mais gratidão ainda, informamos o valor que será repassado à 
ASIMD, referente a doação de notas pelo novo modo de doar notas 
(doação automática) e doação pelo aplicativo de smartphone somente  no 
mês de Janeiro: 
O retorno será de    R$ 28.304,28, confirmando que precisamos continuar 
ajudando dessa nova forma, cadastrando-se no site e colocando a opção 
doação automática para a ASIMD ou doando notas pelo aplicativo. E, 
muito importante,  divulgando para todos os nossos conhecidos essa 
maneira fácil de ajudar. 
Na recepção do GEEDEM contamos com a colaboradora da ASIMD 
informando a todos como ajudar na doação das notas e/ou  cadastros no 
site da nfpaulista. Também disponibilizamos folhetos com o passo a passo 
para instruir todos a ajudar de uma forma simples,  mas que gera um 
recurso significante para a manutenção dos Projetos da  ASIMD. 
Muito Obrigado! 
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QUER SER UM VOLUNTÁRIO DA ASIMD? 
 

O Bazar da ASIMD está precisando de 
voluntários para a triagem de eletrônicos. 
Gostaria de ajudar? 
Entre em contato com Raphael:  raphaelbertani@gmail.com  

 
 
 
 

 
 

Tem algo em sua casa que pode ser doado? 
Então não perca tempo e doe para nosso bazar ASIMD. 

 
 

PARTICIPE  DO  IDEM! 

 
Envie sugestões de melhorias e artigos interessantes ou escritos por você. O IDEM é do 

GEEDEM. Ele é nosso e requer  participação de todos desta família. 
 
Email para idem@geedem.org.br 
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