
Calendario de 
Eventos Espiritas 

CASA DE JESUS 

05/12 (sabado) 
Assembleia Geral CECJ - Casa de Jesus -
Diretoria - 19h30 as 21 h. 

06/12 (domingo) 
Curso A Essencia do Relacionamento 
Conjugal 05/05 
DIJE/Coordenac;:ao da Famflia 
Casa de Jesus - 09h30 as 11 h30. 

12/12 (sabado) 
Seminario Carlos Campetti A educa9ao 
espfrita do adulto (publico alvo: moni
tores e alunos) - DEES 
Casa de Jesus - 14h as 17h30. 

13/12 (domingo) 
Seminario Carlos Campetti trabalho 
mediunico - desafios e possibilidades 
CECJ, 13aURE, FEC, DEES e DEEM 
Casa de Jesus - 09hl5as l3h 

A ESSENCIA DO RELACIONAMENTO 

CONJUGAL 

Aconteceu no dia 15/11, na Casa de Jesus, 
mais uma edi9ao do curso: "A Essencia do 
Relacionamento Conjugal". Nesse encontro, o 
relacionamento fntimo e a sexualidade foram 
temas que proporcionaram reflexoes precio
sas acerta da complexidade e dificuldades 
que a falta de conhecimento e despreparo 
gera entre os casais. A visao ampliada a cerca 
da lnfidelidade e do div6rcio facilitou o estudo 
das dimensoes, das causas e das consequen
cias desses atos, constituindo-se num alerta 
para os participantes. 

0 pr6ximo e ultimo encontro desse ano ocor
rera no dia 06/12 e ira tratar dos seguintes 
temas: 
1. A engenharia da rela9ao conjugal;
2. O perfil do marido e da esposa ideal;
3. O que Deus espera dos conjuges?;
4. LAR - Um modelo de convivencia perfeita;
5. Jesus e o lar espfrita.

Em prol do compromisso familiar persevera
mos todos em fe e rumo ao caminho do 
conhecimento, da razao, da sabedoria e do 
amor. 

Coordenac;:ao da Famflia 

� Seminario Carlos e Vera Campetti 
o Centro Espfrita Casa de Jesus realizara um seminario nos dias 12 {das 14h as 17h) e 13 de dezembro {das 9hl 5

as 13h), sabre o livro TRABALHO MEDIUNICO - Desafios e Possibilidades, em linguagem simples e facil de assimilar, 
ofertando sugestoes na implantac;:ao e manutenc;:ao de um trabalho mediunico serio e eficaz. 

Aqueles que desejam se aprimorar nesse trabalho sabem que e um processo individual, que d��a�da constante 
aperfei9oamento e coletivo, porquanto a essencia da sua eficacia depende do processo coeso, dmam1co e fraternal 
do grupo, que age com elevada sintonia. . . _ Esclarece duvidas e experiencias facilitadoras no intercambio entre os do1s pianos da v1da, com a sugestao de
elementos para a compreensao e aperfei9oamento da tarefa de cada um dos compone�tes do_ �rupo med!�nico,
coma recurses ao dialogador, ao medium e equipe, evidenciando a importancia da harmoma na at1v1dade, aux11iando 
a soluc;:ao de todas as pendencias do passado e para a constru9ao do bem que sempre esta ao alc_ance de todos.

Sabre os Autores: Carlos Campetti, jornalista e diretor da area de Estudos da FEB, exercendo amda os cargos de 
Coordenador-Geral de Cursos do Campo Experimental de Brasflia e Assessor para o ESDE da area de Estudo das 
Comissoes Regionais do CFN/FEB. Presidente do Centro de Estudios Espfritas Sin Fronteras, medium de psicofo�i� 
e palestrante, realiza seminaries e cursos sabre temas espfritas e de formac;:ao de tr�b�lhadores par� centros espm
tas, assessorando na cria9ao de espfritas no Brasil e em mais de vinte pafses, tendo v1v1do no Urugua1, Espanha, USA, 
Paraguai e Coreia do Sul, autor de artigos espfritas e co-autor do livro "Pases a La luz �el esp�ritismo". . . , . Sua esposa, Vera Campetti, especializou-se em Literatura Americana, cursando o lnst1tuto Rio Branco no M1�1sten� 
das Rela9oes Exteriores e ingressou na carreira diplomatica em 1977, servindo na Delega9ao Permanente Junta a 
ALADI, no Uruguai, e tambem na embaixada do Brasil na Espanha, exercendo a func;:ao de Consul Geral Adjunta em 
Los Angeles e Chefe do Setor de Promoc;:ao Comercial da Embaixada do Brasil no Paraguai. Exerceu ain�a os ca�gos 
de Ministra-Conselheira da Embaixada do Brasil na Coreia do Sul e atualmente e Consul Geral do Brasil na Guiana 
Francesa. No movimento espfrita, foi evangelizadora da infancia, auxiliando na elaborac;:ao de roteiros, tendo sido 
monitora do ES DE/FEB, apoiando junta com seu marido a formai,ao e a  direc;ao de grupos mediunicos no Uruguai. na 
Espanha, em Los Angeles e em Seul. 

� Acontecimentos espiritas de Dezembro 
atraves do tempo 

01/12/1950: Em Landres, lnglaterra, o Psychic News publica notrcia d_a_ Ca�ara dos Comuns sobre um
projeto de Lei anulando as leis que vigoravam desde 1735, sobre fe1t1c;:anas, e desde 1824, sobre as 
predic;:oes. . . . , . . . -
02/12/1865: Desencarna em Paris, Franc;:a, o livreiro e editor D1d1er, responsavel pela pnmerra ed19ao dos 
livros de Allan Kardec . A • 

04/12/1935: Desencarna o cientista e pesquisador dos fenomenos espiritas Charles Robert R1chet, Prem10 
Nobel de Medicina e de Fisiologia (1913), pai da Metapsfquica, defensor do Espiritismo. 
05/12/1934: Desencarna Humberto de Campos Veras, no Rio de Janeiro (RJ), escritor e deputado estadual, 
membro da Academia Brasileira de Letras {1920), tendo ditado varios livros como Espfrito, atraves do 
medium Chico Xavier. 
07/12/1953: Em Lisboa, Portugal, a polfcia invadiu a sede da Federac;ao Espfrita Portuguesa, confiscando 
todos os bens e propriedades, entregando-os a Santa Casa de Miseric6rdia qu_e, por sua _vez, os entregou a
Casa Pio de Lisboa. A fabulosa biblioteca foi destrufda, com um acervo de ma1s de 12 mil volumes. 
10/12/1944: Fundac;:ao da Cruzada dos Militares Espiritas, divulgadora da doutrina nas corporac;:oes 
militares. 

A • 

11/12/1761: Nasce em Salvador (BA), Joana Angelica, uma das encarnac;:oes de Joanna de A�gehs. 
11/12/1847: A famflia Fox transfere-se para Hydesville, passando a morar na casa que sena palco dos 
memoraveis fenomenos de efeitos ff sicos. 
11/12/1855: Allan Kardec recebe a revelac;:ao de que Zefiro e seu Espirito protetor. 
13/12/1963: Fundac;:ao do IBPP (lnstituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofisicas), em Sao Paulo (SP), 
presidido por Hemani Guimaraes Andrade. 
15/12/1859: Nasce Lazaro Luiz Zamenhof, criador do Esperanto. 
16/12/1879: Nasce Dr. Oscar Rill de Pithan, em Sao Luiz Gonzaga das Missoes (RS), medico e fundador de 
um sanat6rio para obsidiados e doentes nervosos e do Hospital Espfrita de Porto Alegre. Desencarnou em 
Tupancireta (RS), em 20 de junho de 1942. 
24/12/1900: Nasce em Rio das Flores (RJ), Yvonne do Amaral Pereira. . . 
27/12/1996: lnstitui-se 18 de abril coma o dia dos espfritas (Lei 9.471, derivada do proJeto de lei do Depu
tado Alberto Calvo). 

� Dicas de Leitura � 
Cultivo das emor;oes 
Autor: Marlon Reikdal 

Vz'ver ea melhor opr;ao 
Autor: Andre Trigueiro 

O autor traz dados sabre a prevenc;:ao e a incidencia de 
suicfdio no Brasil e no mundo, baseado em relat6rios da 
OMS, Ministerio da Saude, entrevistas. Mostra que o suicrdio 
e um problema de saude publica que pode ser prevenido, 
com informac;:ao e debates que venc;:am o tabu. Ele acres
centa informac;:oes sabre o que o espiritismo tern a dizer 
sobre o tema, coma - a vida nao acaba com a morte do corpo 
ff sico. No suicfdio, ao contrario, o sofrimento apenas se 
prolonga, porque a maior decepc;ao e o suicida descobrir-se 
'vivo'. 

ANDRE TRIGUEIRO 

VIVER 
EA MELHOR oP<;Ao 

.. """"""" ...... 
...... ltl'IO--

"Cultivo das emoc;:oes: um caminho para a transfor
mac;:ao moralH, e uma obra que estimula o leitor a 
identificar, compreender e a  lidar com suas emoc;:oes 
de um modo criativo e mais consciente. Entre 
reprimir as emo9oes ou ser possufdo por elas, o autor 
nos ensina a arte de cultiva-las, para que medo, raiva, 
tristeza e alegria, coma potencias da alma, trabalhem 
a favor de nossa evolu9ao moral. "Marlon e um 
jardineiro que consegue nos apresentar, em cada 
parte deste livro, a ciencia do cultivo, fertilizando 
nosso solo interior para que encontre o caminho de 
um corac;ao florido. Este livro e precioso,pois ajuda 
nossas almas a encontrar as rafzes profundas do 
Divina, para que em cada emoc;:ao possamos desa
brochar o amor". Gelson Roberto. 

Marlon Reikdal 

12.e: 

Cultivo das 
,v 

emo�oes 

Essencia Divina Dezembro/2015 - p�gina 6 

Peri6dico Essencia Divina 
6rgao de Divulga�ao do

Centro Espfrita Casa de Jesus 
Edi�ao 1 30 - Dezembro 201 5 - Ano 11 

..Ai.. 

senc1a 
Rua 600, n° 123 - Balneario Camboriu - SC 
CEP 88330-630 - Fone: 47 3360-7708 
www.casadejesus.org.br 
e-mail: cecasadejesus@hotmail.com

13• Uniao Regional Espfrita 
ure13.fec.org.br 
Federa�ao Espfrita Catarinense - FEC 
www.fec.org.br 
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Tabela de Horarios Casa de Jesus 

Doutrinas e Passes 
Segunda-feira - 18hl 5 e 20h 
Ten;:a-feira - 1 5h30 
Quinta-feira - 15h30 
Sabado - 1  Bh 
Domingo - 8h30 

Atendimento Fraterno 
Segunda-feira - 18h30 
Ter9a-feira - 14h 
Quinta-feira - 14h 
Sabado - 16h 

Evangelho no Lar 
Quarta-feira - Sh 

Esperanto 
Sabado - 14h 

Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espirita (ESDE) 
Quarta-feira - 18h30/20h 
Quinta-feira - 14h 
Sabado - 16h 

Estudo lntrodut6rio 
Quarta-feira - 20h 
Quinta-feira - 14h 
Sabado - l 6h 

Estudo Sistematizado do 
Evangelho Segundo o Espiritismo 
Quarta-feira - 8h40/18h30 
Sabado - l 6h 

Casa de Jesus 
na Internet 

SITE: www.casadejesus.org.br 
FACEBOOK: facebook.com/casadejesus 
SLIDESHARE.NET/CASADEJESUS 

Estudo de O Livro dos Espiritos 
Segunda-feira - 14h 
Quarta-feira - l 5h/20h 

Evangeliza�io para jovens e crianc;as 
Segunda-fe1ra - 20h (3 a 1 O anos) 
Saf>ado - 18h (11 a 16 anos) 
Sabado - 18h (17 a 21 anos) 








