
 

NESTA EDIÇÃO 
 

 Matéria do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos: 
Filosofia e Liberdade (Astrid Sayegh) 
 

 Quiz para verificarmos nosso conhecimento espírita:  
Emmanuel 
 

 Cantinho Do Chico (Mensagens de Chico Xavier):  
O auxílio virá! 
 

 A Casa É Nossa (Artigos escritos por tarefeiros(as) do Geedem 
Em Breve. 

 
 Abrindo Janelas (Palestras de oradores espíritas conhecidos 

nacionalmente) :  
Sérgio Lopes – “A construção do pensar e do viver   para a evolução        
                             Espiritual” 
 

 Aprendendo Com A Mocidade (Artigo escrito pela M.E.E.B. ) 
           Jovens da Nova Era 
 
 Assuntos da ASIMD 
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FILOSOFIA E ESPIRITISMO 

 

Filosofia e Liberdade 

Astrid Sayegh - Docente do IEFF - Formação em Letras,   
Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado em Filosofia 
Contemporânea pela Universidade de São Paulo.  
Cumpre, diante dos tempos atuais, caracterizado por rupturas, problemas 
existenciais e ausência de valores, exaltar o papel da filosofia como norteadora 
de consciências, em função de um rumo legítimo, e não tão somente 
circunstancial. Por legítimo entende-se aqui o percurso que visa a realização do 
homem como um fim em si mesmo, e não como um fim exterior a si. Nesse 
sentido cabe à reflexão filosófica, particularmente espírita, o despertar de uma 
existência autêntica, pautada nos valores essenciais, fundados na natureza 
original do ser-espírito. Tal apelo já nos fizera Jesus, ao exaltar de forma 
metafórica, a importância da busca de Deus, não em termos de religiosismo, mas 
como destino transcendente da existência, dada a natureza e atributos originais 
do ser; a busca de Deus assim concebida não deve ser tampouco um meio de se 
alcançar uma condição existencial tranqüila, mas um fim em si mesma, qual seja, 
a realização da natureza do Espírito. 
Nesse sentido, entre outros, sem a filosofia, as concepções religiosas podem 
estagnar-se em suas concepções cristalizadas, e mesmo os discursos espíritas, por 
mais louváveis que sejam, correrem o risco de se tornarem dogmáticos. Não me 
refiro aqui a dogmas de fé, como realidades impostas, mas a formas de 
abordagem do conteúdo doutrinário que, por vezes, não inspiram a abertura 
para a consciência crítica, para a formação da consciência autônoma, o que 
caracterizaria a verdadeira consciência espírita. 
Por dogmas podem ser entendidas aqui as idéias solidificadas, tomadas como 
acabadas, os ditos chavões, e que não são abordadas de forma liberta, em sua 
riqueza conceitual; poder-se-ia estender tal denominação às afirmações 
repetitivas, sem aprofundamento, e que não induzem a um crescimento 
qualitativo, mas ao hábito, a uma postura de acomodação ao já definido, mesmo 
que entendido de modo abstrato. 
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Kardec mesmo nos incita a adequação da Doutrina diante de inovações, mas não 
podemos deixar de inovar também as próprias formas de dizer a doutrina 
espírita, de modo a acompanharmos, não só o progresso da ciência, mas a 
urgente adequação às exigências culturais dos novos tempos. Não podem mais as 
fecundas questões espíritas restringir - se aos mesmos temas de sempre, mas 
cumpre conduzir um estudo sério e metódico de seus fundamentos e raízes 
filosóficas, de modo a abordar e divulgar os  princípios espíritas cristãos de forma 
inovadora e liberta, isto é, sem educar subrepticiamente através de 
condicionamentos. Cumpre uma linguagem acessível sim, mas também 
inovadora, e que venha a resgatar a racionalidade do Evangelho, de modo a 
adesão a virtude ser uma forma de vivenciar a própria liberdade. Educação 
Espírita é educar para a liberdade, e liberdade sem autonomia racional é um 
discurso vazio e abstrato. 
Educar para valores, e não para formas; educar para o futuro e não apenas para 
resgatar o passado; educar para transformar eticamente e não apenas aceitar o 
errado passivamente, a pretexto de humildade; educar para construir a história e 
não apenas acomodar-se aos discursos acabados. Educar para a criação interior e 
não apenas para a repetição do mesmo. Educar para a liberdade é educar para 
que o indivíduo venha a fazer escolhas adequadas, como pregam os filósofos 
atuais, mas também fazer da existência uma forma criativa, uma forma de 
construir, inovadora de ser, e é esse o discurso transcendente que prega o 
cristianismo. Transcender não é misticismo, mas acrescentar algo novo à 
personalidade espiritual de forma consciente. 
Não basta somente viver, isto é próprio aos seres naturais, Espíritos são 
existentes, e que enquanto tais devem pautar a existência com um fim 
consciente, e fins ascensionais. Eis a mensagem de Herculano Pires, ao 
estabelecer o conceito de existente, como aquele que visa adequar-se a sua 
essência espiritual. Como ensinar os caminhos existenciais sem considerar as 
questões filosóficas? Como abordar conceitos tais quais, educação, liberdade, 
problemas existenciais, finalidade, essência, ética, moral, razão, e tantos outros, 
sem recorrer à filosofia? 
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Platão já afirmara a importância da reflexão filosófica, como forma de educar a 
visão, isto é ir além das imagens aparentes e simulacros e projeções em direção 
ao inteligível, isto é, em direção ao ideal, ao pensante. O atributo do Espírito, 
segundo a Filosofia Espírita é o pensamento, e, portanto desenvolver, educar a 
atividade pensante de forma disciplinada e metódica é manifestar atributos e 
realizar-se como um modo da substância divina. Muitos questionarão, mas o que 
é substância? Termo empregado por Emmanuel e que a filosofia responde. E o 
que são atributos? Termos empregados pelos Espíritos e que, entre muitos outros 
empregados na codificação, a Filosofia responde. 
O mundo autêntico é o mundo do pensamento, mas não o pensamento voltado 
para coisas, ou para a exterioridade, mas o pensamento que visa o 
transcendental, o metafísico. Cuidemos para não coisificarmos o sentido 
espiritual de nossa tarefa, ao enaltecermos os valores institucionais, acima das 
verdades essenciais, pois estaremos tomando como real esse mundo de 
projeções, imitação do real, a que se refere Platão, e não a verdade substancial e 
viva da alma, que transcende nomes, relações ilusórias de poder, de espaço, a 
qual não tem dono e nem se limita ao tempo. 
Tal comportamento há de inspirar as gerações futuras, em cujas mãos há de se  
desenvolver o Espiritismo. Cuidemos assim do significado de nossas tarefas, 
criemos escolas renovadas, para que não formemos consciências cativas de si 
mesmas, mas antes abertas para o mundo em mutação, para o novo, para um 
futuro criativo. 
Nesse sentido a filosofia não é coisa do passado, pelo contrário, ela é a ciência à 
qual, segundo ideais iluministas, cumpre estabelecer uma crítica racional do 
presente em função da construção de um futuro consciente, e poucos conhecem 
este aspecto; a filosofia é ainda sempre jovem, pois suas verdades não são 
efêmeras, não se esgotam, pois não se referem às coisas que deixam de ser, a 
modismos, ao contrário, revitalizam o ser, geram a interioridade, incitam a 
adequar-se a essência, num sentimento sempre inusitado, num momento sempre 
novo. Filosofar é um movimento da alma que gera a alegria interior. Assim como 
a criança é a maior filósofa, pois sempre quer saber o porque das coisas, o 
filósofo é gerado pela mesma alegria da criança, pelo seu ímpeto de desvelar um 
mundo sempre novo. 
 



IDEM                        Page 5 | 14 
 
 

 
Seja, pois a destinação do Espírito atingir a vida interior, invisível aos homens, o 
exercício do seu poder pensante, que lhe faculta assim a liberdade de 
autodeterminarse como ser moral; que lhe faculta viver a vida, mas de forma 
consciente, isto é, projetar a existência, mesmo diante das dificuldades, com um 
novo significado, como contínua forma de superação. Eis o papel da filosofia 
diante dos problemas existenciais. 
Negar a filosofia é negar nossa própria natureza, é negar nossa transcendência, é 
negar alimento espiritual para si mesmo. Se, segundo o conceito espírita, Deus é 
a Inteligência Suprema, ela nos ensina, acima do religiosismo, parafraseando 
Hegel, a admitir, a filosofia, como sendo ainda o próprio exercício do Absoluto. 
 
Extraído de:http://www.ieef.org.br/wp-content/uploads/2016/08/ARTIGO-Astrid-Sayeg-
Filosofia-e-Liberdade.pdf 

 

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 beleza da luta humana está justamente nas grandes tormentas vencidas. 

Vamos para frente com fé. Que a perturbação não nos vença e que a 

sugestão de desânimo jamais nos turve o espírito de batalha.Estamos 

convocados a lutar até o fim, e Jesus nos ajudará na luta, a fim de que 

possamos perserverar até seu término! 

Extraido do Livro Emmanuel, Médium do Cristo – Carlos A. Bacelli (Esp. Irmão Inácio) Pág. 
277. 
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ABRINDO JANELAS 
 

Espaço dedicado a palestras de expositores conhecidos 

nacionalmente no meio espírita.  

Sérgio Lopes : 
    “A construção do pensar e do 
      viver para a evolução espiritual” 
 

Assista na íntegra: 

https://www.youtube.com/watch?v=3n8OowxSA8c 

 

CANTINHO DO CHICO 

Mensagens De Chico Xavier 
O auxilio virá! 
O problema que te preocupa talvez te pareça 
excessivamente amargo ao coração. 
E tão amargo que talvez não possas comentá-lo, de 
pronto. 
Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a 
idéia de haver perdido o próprio rumo. 

Entretanto, não esmoreças. 
Abraça o dever que a vida te assinala. 
Serve e ora. 
A prece te renovará energias. 
O trabalho te auxiliará. 
Deus não nos abandonará. 
Fazê silêncio e não te queixes. 
Alegra-te e espera porque o Céu te socorrerá. 
Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. 
 
Emmanuel pela psicografia de Chico xavier. 
Extraido de: http://www.mensagemespirita.com.br/chico-xavier/emmanuel/o-auxilio-vira 

https://www.youtube.com/watch?v=3n8OowxSA8c
http://www.mensagemespirita.com.br/chico-xavier/emmanuel/o-auxilio-vira
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APRENDENDO COM A MOCIDADE 

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

No dia 17/02, nossa mocidade teve o 
prazer de receber a equipe dos 

Trabalhadores da Nova Era juntamente com diversas outras mocidades!  
 

 
 
Essa foi a primeira reunião, num total de doze, que acontecerão ao longo ano. 
Fiquem atentos às datas, a próxima ocorrerá em 17/03! 
 
Foi um encontro que encheu nosso salão fisicamente e nossos corações de 
alegria e esperança!  
 
Nessa primeira reunião, interpretamos a parábola "Festim de Bodas". Nela 
vemos que, estranhamente, todos negam o convite à maior e melhor festa de 
todos os tempos! Analisando cada simbolismo, percebemos que Deus nos 
convida todos os dias a nos unirmos aos ensinamentos de Jesus... e quantas 
vezes, absurdamente, nós recusamos esse chamado?! 
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Cada símbolo, cada palavra, sempre tão bem posicionadas por Jesus, não nos 
deixa dúvidas de que ele veio à Terra para instaurar o Reino de Deus no coração 
dos homens. E para isso, tudo que devemos trabalhar é nossa reforma íntima, já 
que este reino está dentro de nós.  
 
Após interpretar esta linda parábola, nos sentimos convidados diretamente pela 
espirtualidade para continuarmos este estudo, a fim nos tornarmos eficientes 
instrumentos de amor nas mãos de Deus, verdadeiros Trabalhadores da Nova 
Era!  
 
Só assim, poderemos manter viva a palavra de nosso grande irmão, Jesus, e 
transformar este lar no planeta em que sonhamos viver!  
 

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim"   
Jesus 

 

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: Emmanuel 
 

1-) Emmanuel ensinou à Chico Xavier os três pontos básico para o 
serviço: 

a) Disciplina, amor e estudo. 

b) Disciplina, disciplina e disciplina. 

c) Disciplina, respeito e dedicação. 

d) Disciplina, caridade e humildade. 

2-) Em qual livro Emmanuel descreve o seu encontro com Jesus? 

a) Ave, Cristo! 

b) Renúncia 

c) Há dois mil anos 

d) Paulo e Estevão 
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3-) Em qual livro Emmanuel descreve a história da humanidade? 

a) Ave, Cristo! 

b) Renúncia 

c) Há dois mil anos 

d) A caminho da luz 

4-) A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é: 

a) Visitar doentes 

b) a sua divulgação 

c) fazer a prece 

d) amar o semelhante 

5-) Emmanuel foi, há dois mil anos, o senador romano: 

a) Pompeio Crato 

b) Flavius Cornelius 

c) Publio Lentulus 

d) Caio Sixto 

6-) Numa reencarnação como padre católico, Emmanuel foi: 

a) Manuel da Nóbrega 

b) Anchieta 

c) Dom Bosco 

d) Vicente de Paulo 

7-) Qual destes livros não foi escrito por Emmanuel: 

a) A caminho da luz 

b) Há dois mil anos 

c) Paulo e Estevão 

d) E a vida continua 
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8-) Quantos anos tinha Chico Xavier quando Emmanuel apareceu? 

A) 11 anos  

b) 21 anos  

c) 25 anos  

d) 9 anos  

9-) Quem é Abigail, no livro “Paulo e Estevão”? 

a) Irmã de Paulo 

b) Noiva de Paulo 

c) Filha de Paulo 

d) Mãe de Paulo 

10-) Emmanuel aconselhou Chico Xavier a permanecer sempre com: 

a) Jesus e Kardec 

b) Jesus e Deus 

c) Jesus e Maria 

d) Jesus e Moisés 

 

 

Respostas: 

1b, 2c, 3d, 4b, 5c, 6a, 7d, 8b, 9b, 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 
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NOTÍCIAS ASIMD 
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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 


	Edição 308 – Março/Abril 2018
	Sérgio Lopes :
	“A construção do pensar e do
	viver para a evolução espiritual”
	Mensagens De Chico Xavier

	O auxilio virá!
	Artigo escrito pela M.E.E.B. – Mocidade Espírita Eurípedes Barsanulfo
	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: Emmanuel


	1b, 2c, 3d, 4b, 5c, 6a, 7d, 8b, 9b, 10a.

