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CONHEÇA A EVANGELIZAÇÃO DE 
CRIANÇAS, JOVENS E FAMÍLIAS NA 
CASA DE JESUS

SAIBA MAIS SOBRE O TRABALHO 
DE ASSISTÊNCIA PRESTADO PELO 
NEES ÀS FAMÍLIAS

LIVROS

NAS MÃOS
AMIGAS 

DOS PAIS

Lucia Moyses

São tempos difíceis 
para a educação de crian-

ças e jovens! Muita informação é apresentada 
pela mídia, uma enxurrada de ofertas e apelos 
sensacionalistas onde tudo é permitido, desde 
o consumo desenfreado até a licenciosidade 
nos relacionamentos. Será que nossos filhos 
estão preparados para analisar essas informa-
ções e tomar decisões consistentes? 

Este trabalho apresenta o olhar da edu-
cação espírita sobre diversos temas atuais, 
norteando os pais na difícil tarefa de educar.

PAIS E FILHOS 
FORTALECENDO 

VÍNCULOS

Alberto Almeida

Esta obra pretende 
contribuir para uma 

melhor performance do lar, trazendo um 
enfoque das relações pais e filhos, com espe-
cial atenção à função dos pais, sem a exclusão 
das atribuições dos filhos, considerando a 
dialética relacional que envolve qualquer 
relacionamento humano. 

Trata-se de uma singela contribuição, a 
fim de que a família alcance os nobre ideais 
que a Divindade almeja com a constituição 
do lar, no aprimoramento dos espíritos que 
reencarnaram objetivando viver uma vida 
melhor e mais plena.

PATERNIDADE
A missão que nos foi 

confiada por Deus
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Momento de conversar

com Deus e consigo
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ENTREVISTA
Haroldo Dutra Dias 

fala sobre conflitos, 
esperança e Jesus
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CURSO

PALESTRA

Dia 20 de agosto, domingo, às 16h, será 
realizado o quarto encontro do Curso Vida 
Familiar. O tema abordado nesta edição será 
“No caminho do bem - Educando crianças”.

O objetivo é proporcionar reflexões sobre 
a importância do resgate da família no seu 
papel educativo e libertador, sempre se base-
ando nos ensinamentos deixados por Jesus.

O orador espírita Divaldo Pereira Franco 
estará em Santa Catarina nos dias 24, 25 e 
26 de agosto de 2017, a convite da Federação 
Espírita Catarinense (FEC).

O roteiro começa na noite do dia 24, quin-
ta-feira, em Florianópolis. Sexta-feira, dia 25, 
ele estará em Lages para uma conferência 
pública com entrada franca. Já no sábado, dia 
26, o médium estará em Chapecó, realizando 
palestra na Arena Condá. 

A conferência de Divaldo na cidade do 
Oeste Catarinense reveste-se de grande im-
portância, visto que será realizada em um 
local recentemente afetado por uma tragédia 
coletiva de proporções internacionais.

ENCONTRO

EMONESC 2017
No último dia 24 de junho foi realizado 

no Centro Espírita Nova Era, em Blumenau, 
mais uma edição do Encontro de Monitores 
Estudo Sistematizado de SC. Estiveram pre-
sentes no evento mais de cem pessoas, entre 
inscritos e equipe de apoio, representando 32 
Instituições Espíritas de 24 cidades do Estado. 

Foram discutidos temas como Planejamen-
to, Dinâmicas de Grupos, Os Participantes e 
O Monitor. Todos assuntos pertinentes ao dia 
a dia da monitoria espírita, sempre tratados 
pelo aspecto teórico e prático.

Este formato de evento proporciona a in-
tegração das pessoas, o estreitamento e a 
renovação de laços fraternos. É a proposta 
federativa de União e Unificação sendo co-
locada em prática.

CD
CD DESAFIOS DA 

VIDA EM FAMÍLIA

Divaldo Franco

Nesta conferência, Di-
valdo cita o tsunami no Oceano Índico, aborda 
os desafios da vida na Terra e a tarefa dos pais na 
educação dos filhos. Narra a história do bispo 
James Pike e seu filho Jim, que se suicidou. Fala 
de forma descontraída sobre imortalidade da 
alma e mediunidade e encerra com a comovente 
história do menino Bill, demonstrando que 
sempre podemos fazer muito mais.

HORÁRIOS CASA DE JESUS
Rua 600, nº 123, Centro, 
Balneário Camboriú

Doutrinas e Passes
Segundas às 18h15 e 20h
Terças às 15h30
Quintas às 15h30
Sábados às 18h
Domingos às 8h30

Atendimento Fraterno
Segundas às 18h
Terças às 14h
Quintas às 14h 
Sábados às 16h

Evangelho no Lar
Quartas às 8h

Evangelização para gestantes, 
bebês, crianças e jovens
Domingos às 10h (0 a 6 anos)
Segundas às 20h (07 a 10 anos)
Sábados às 18h (07 a 10 anos)
Sábados às 18h (11 a 21 anos)

Estudo Introdutório
Quartas às 20h
Quintas às 14h
Sábados às 16h

Estudo de O Livro dos Espíritos
Segundas às 14h
Quartas às 15h e às 20h

Estudo Sistematizado de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo
Quartas às 8h40
Sábados às 16h

Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita (ESDE)
Quartas às 20h
Quintas às 14h
Sábados às 16h

Estudo Sistematizado de 
O Céu e o Inferno 
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quartas às 18h30

Estudo da Série Psicológica de 
Joanna de Ângelis 
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 18h30

Estudo da Mediunidade 
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 20h

Esperanto
Sábados às 14h

CULTURA & INFORMAÇÃO
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“Olhai para as aves do céu, que não 
semeiam, nem colhem, nem fazem pro-
vimentos nos celeiros; e, contudo, vosso 
Pai celestial as sustenta. Porventura não 
sois muito mais do que elas? Considerai 
como crescem os lírios do campo; eles não 
trabalham nem fiam; digo-vos mais, que 
nem Salomão, em toda a sua glória, se 
cobriu jamais como um destes. Pois se 
ao feno do campo, que hoje é e amanhã 
é lançado no forno, Deus veste assim, 
quanto mais a vós, homens de pouca fé? 
Buscai primeiramente o Reino de Deus 
e a sua justiça, e todas estas coisas se vos 
acrescentarão”. 

(Mateus,  19-21, 25-34).

Jesus, quando vestiu a roupagem da car-
ne para nos ensinar sua lição de amor, 

escolheu a palavra Pai para se referir a Deus. 
O Cristo fez referência ao provedor, àquele 
que nos ampara da mesma forma como um 
pai segura a mão de seu filho, orientando-o 
para que não escorregue nas armadilhas 
da vida.

Ao dizer às multidões que o ouviam que 
Deus é nosso Pai, Jesus afastou a ideia de 
um Deus vingativo e humano, que perma-
necia no imaginário do povo hebreu. E foi 
muito além: tornou mais próximo de nós o 
conceito de uma força suprema, que é todo 
o amor, todo justiça. Se não temos matu-
ridade espiritual ainda para compreender 
o que é Deus, conseguimos, na figura do 
Pai, entender o zelo que Ele tem por nós.

O trecho do Evangelho de Mateus que 
abre este texto é uma das inúmeras alego-
rias que o Cristo nos apresenta para que 
melhor compreendamos o amor divino. 
Deus, como Pai de todos nós, conhece as 
nossas necessidades e não deixará que nos 
falte tudo o que precisamos para evoluir 
enquanto Espíritos. É Ele quem nos dá 
a oportunidade de renascermos quantas 
vezes forem necessárias, em suas muitas 
moradas, até que nossos corações entendam 
o amor. Foi Ele quem plantou em nossas 
consciências a Sua Lei, a Lei Divina, receita 

de felicidade da qual ainda insistimos em 
nos afastar.

Se Deus, que é amor e perfeição, cuida 
para que cada elemento da criação cumpra 
seu papel _ alimentando as aves e enfei-
tando os lírios do campo, como nos diz o 
Cristo _ por que ainda duvidamos de Sua 
providência? Não no sentido material, mas 
no aspecto espiritual de nossa existência. 
Quantas vezes nos revoltamos com os de-
sígnios divinos, ou desperdiçamos tempo 
e energia em busca de prazeres momentâ-
neos, esquecendo o que importa para nossa 
evolução espiritual. Deus, Pai amoroso e 
sábio, afasta de nós, muitas vezes, o que 
desejamos com a inconsequência tão pró-
pria de Espíritos ainda imperfeitos, para 
que não nos compliquemos ainda mais pelo 
caminho. 

Jamais estaremos desamparados. Deus, 
nosso Pai, é como o pai que aparece na pa-
rábola do filho pródigo, contada por Jesus. 
Ao ver de volta o filho bem-amado, arre-
pendido dos desvios cometidos pela vida, o 
Pai lhe abre os braços e o recebe com festa. 
Porque também é inerente à paternidade 
deixar que o filho erre e aprenda, através 
da dor, o que não pode compreender pelo 
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amor.   
Jesus trouxe no Evangelho inúmeros 

exemplos de pais em suas parábolas. E as 
lições permanecem como guias de conduta 
para quem recebeu a missão da paternidade 
nesta reencarnação. Nem sempre ela chega 
da maneira tradicional _ há mães que fa-
zem o papel de pais, avós que orientam, pa-
drastos que assumem o cuidado com filhos 
do coração. Para todos, vale o exemplo de 
perfeição divina que nos apontou o Cristo. 

Ao pai, cabe a responsabilidade de orien-
tar os filhos no caminho do bem. Cabe a 
dor de ver o filho amado sucumbir ao erro, 
com paciência e resignação. E cabe o amor 
imenso, que tudo perdoa. 

Que levemos para nossas vidas as lições 
profundas que nos trouxe o Cristo. E que, 
a cada vez que repetirmos uma prece ao 
Pai Nosso, que está no Céu, lembremos 
de emanar o sentimento de gratidão pela 
oportunidade de vida e redenção que Ele 
nos apresenta, todos os dias, com todo o 
Seu amor.

Um Feliz Dia dos Pais e uma boa leitura!

 Juliana Zuchetto, 
presidente da Casa de Jesus 

DATA HORA PALESTRAS AGOSTO 2017 EXPOSITOR
01/08 TERÇA 15:30 RENOVAÇÃO ROBERTO BASILIO
03/08 QUINTA 15:30 MARIA DE MAGDALA - DA ÁGUA AO VINHO PAULO HENRIQUE CHIESORIN
05/08 SÁBADO 18:00 A RELIGIÃO DOS HOMENS E A RELIGIÃO DE DEUS SIDNEY LOURENÇO
06/08 DOMINGO 08:30 MARIA DE MAGDALA GRUPO ARTES BLUMENAU
07/08 SEGUNDA 18:15 O PASSE E SEUS BENEFÍCIOS ADILSON ALEXANDRE SIMAS

20:00 O PASSE E SEUS BENEFÍCIOS ADILSON ALEXANDRE SIMAS
08/08 TERÇA 15:30 INDULGÊNCIA ERALDO JOSE KREBS
10/08 QUINTA 15:30 A AMIZADE NA VIDA CONJUGAL CLAUDIO DE SOUZA
12/08 SÁBADO 18:00 REFORMA INTIMA EDUARDO BERTOLINI
13/08 DOMINGO 08:30 PAIS JAIME NUNES
14/08 SEGUNDA 18:15 OBSESSÃO NA CRIANÇA  E NO JOVEM ESTHER FREGOSSI

20:00 OBSESSÃO NA CRIANÇA  E NO JOVEM ESTHER FREGOSSI
15/08 TERÇA 15:30 O PORQUÊ DA VIDA ALEXANDRE ESÓTICO
17/08 QUINTA 15:30 SERENIDADE E ESPERANÇA ANDRIETTA VIVIANI
19/08 SÁBADO 18:00 TEMA LIVRE ILO  MATOS
20/08 DOMINGO 08:30 A AMIZADE NA VIDA CONJUGAL CLAUDIO DE SOUZA
21/08 SEGUNDA 18:15 REENCARNAÇÃO E RESSURREIÇÃO TALES TEIXEIRA JUNIOR

20:00 REENCARNAÇÃO E RESSURREIÇÃO TALES TEIXEIRA JUNIOR
22/08 TERÇA 15:30 INIMIGOS DESENCARNADOS GLECY MUCZEFELDT
24/08 QUINTA 15:30 PRECE IZOLEMA ATOLINI
26/08 SÁBADO 18:00 TER E SER ANTONIO MORIS CURY
27/08 DOMINGO 08:30 OS TRABALHADORES DA ÚLTIMA HORA MAURY VIVIANI
28/08 SEGUNDA 18:15 DEPOIS DA MORTE SIDNEY LOURENÇO

20:00 DEPOIS DA MORTE SIDNEY LOURENÇO
29/08 TERÇA 15:30 CONFIA, AMA, PERDOA LILIAN MARIA BINI
31/08 QUINTA 15:30 POR QUE DORMIS? NILSA PEREIRA

PATERNIDADE, SUBLIME RESPONSABILIDADE
Maury R. Viviani

ALLAN KARDEC: (...é mais um passo cujo alcance 
será facilmente compreendido, porque toca ao vivo 
certas questões; mas não podia vir mais cedo). 

Revista Espírita, ano VIII/setembro 1865.

Este quarto livro do Pentateuco karde-
quiano foi publicado em Paris em 1º 

de agosto de 1865. Ele se compõe em dois 
momentos bem distintos, uma vez que na 
primeira, Kardec realiza um exame crítico, 
procurando apontar contradições filosóficas 
e incoerências com o conhecimento cien-
tífico, superáveis, segundo ele, mediante o 
paradigma espírita da fé raciocinada. 

São expostos vários assuntos - causas do 
temor da morte, porque os espíritas não te-
mem a morte, o céu, o inferno, o inferno 
cristão imitado do pagão, os limbos, quadro 
do inferno pagão, esboço do inferno cristão, 
purgatório, doutrina das penas eternas, có-
digo penal da vida futura, os anjos segundo 
a Igreja e o Espiritismo. Aborda também 
vários pontos relacionados com a origem 
da crença dos demônios, segundo a Igreja 
e o Espiritismo, intervenção dos demônios 

nas modernas manifes-
tações, e a proibição de 
invocar os mortos.

Na segunda parte constam dezenas de di-
álogos que foram estabelecidos entre Kardec 
e diversos espíritos, nos quais estes narram 
as impressões que trazem do além-túmulo, 
e de como se deu o processo de desencarne 
para pessoas de diferentes tipos de caráter. 
Esta parte do livro é dedicada ao pensamento; 
Kardec reuniu várias dissertações de casos 
reais, a fim de demonstrar a situação da alma, 
durante e após a morte física, proporcio-
nando ao leitor amplas condições para que 
possa compreender a ação da Lei de Causa 
e Efeito, em perfeito equilíbrio com as Leis 
Divinas; assim, constam desta parte, narra-
ções de espíritos felizes, infelizes, espíritos 
em condições medianas, sofredores, suicidas, 
criminosos e espíritos endurecidos.

O Céu e o Inferno coloca ao alcance de 
todos, os conhecimentos do mecanismo 
pelo qual se processa a Justiça Divina, em 
concordância com o princípio evangélico: 
“A cada um segundo suas obras”.

Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti 
nasceu em 29 de agosto de 1831, em 

Jaguaretama,  no Ceará. Formou-se em Medi-
cina na Faculdade do Rio de janeiro, em 1856.

Em 1858, casou-se com Maria Cândida 
de Lacerda, que desencarnou aos 19 anos, 
deixando-lhe um casal de filhos. Em 1865, 
casou-se, novamente, com a cunhada, com 
quem teve sete filhos.

Como médico, Bezerra de Menezes, de-
monstrava o grande coração, sobretudo entre 
os menos favorecidos. Suas atitudes humildes 
o levaram a eleger-se vereador do Rio de 
Janeiro, em 1860. Fez um grande trabalho 
em favor do “Município Neutro” e na defesa 
dos pobres e necessitados, o que lhe rendeu 
o título carinhoso de “médico dos pobres.”

Exerceu cargos na política com honradez 
por 30 anos. Após, outra missão o aguardava, 
a de trazer a mensagem da imortalidade.

Em 1875, o Livro dos Espíritos foi presen-
teado à Bezerra e ele declarou sua impressão: 
“Lia, mas não encontrava nada que fosse novo 
para mim[...]. Eu já tinha lido ou ouvido tudo 
o que se achava escrito ali[...]. Preocupei-me 
seriamente com este fato maravilhoso e a 
mim mesmo dizia: parece que eu era espí-
rita inconsciente, ou mesmo, como se diz 
vulgarmente, de nascença”.

Mais que um adepto, Bezerra de Menezes 
foi um defensor e um divulgador da Doutrina 
Espírita. Em 1883, fora lançado o “Refor-
mador”, órgão oficial da Federação Espírita 
Brasileira e o periódico mais antigo do Brasil, 
ainda em circulação. O venerável médico 
aconselhava nos escritos a barrarem toda e 
qualquer manifestação contrária ao amor e 
a agir com discrição, paciência e harmonia.

Foi presidente da FEB em 1889 e nova-
mente em 1895, permanecendo até 1900, 
quando desencarnou. Bezerra de Menezes foi 
o catalisador de todo o movimento espírita 
no Brasil. Com seu nome de homem público 
voltado ao amor ao próximo, deu exemplo 
de engajamento e dedicação à causa. Deixou 
mais de quarenta obras escritas e publicadas. 
São teses, romances, biografias, artigos, es-
tudos e relatórios.

Morreu pobre. Em sua morte, Leon Denis 
assim se pronunciou: “Quando tais homens 
deixam de existir, enluta-se não somente o 
Brasil, mas os espíritas de todo o mundo”. 
(www.febnet.org.br)                                

ACONTECIMENTOS 
ESPÍRITAS DE 

AGOSTO: 

O CÉU E O INFERNO, OU A JUSTIÇA 
DIVINA SEGUNDO O ESPIRITISMO     

Adilson A. Simas

Os grupos familiares, sejam aqueles 
constituídos pelos liames biológicos 

como os que resultam de laços afetivos, ori-
ginam-se de comprometimentos que se for-
maram ao longo de existências passadas, num 
processo contínuo de aprendizagem que nos 
permite exercitar o sentimento fraternal da 
família universal.

No curso da evolução espiritual, uma das 
vinculações mais sublimes que a Sabedoria 
Divina nos concede é a missão da paternidade, 
pois que em conjunto com a maternidade, 
como lembra Divaldo Franco, é quando “atin-
gimos a plenitude de nos tornamos cocriado-
res com a Divindade”,  conquanto se trate de 
sério compromisso.

Os filhos não nos pertencem, já o sabemos. 
Nos vêm por empréstimo para que possamos 
ampará-los e assisti-los. Ser pai, mais do que 
prover as necessidades materiais, implica na 
tarefa de educar e proporcionar o ambiente em 
que a criança possa desenvolver-se intelectual 
e moralmente, a fim de se tornar um adulto 
integro, ciente de seus deveres com Deus, com 
o próximo e com a sociedade. 

A missão da paternidade tem especial relevo 
no atual panorama enfrentado pela humani-
dade. Relacionada ao período de transição 
espiritual, é uma época em que afloram as 
distorções ético-morais, o materialismo, a 
violência, o egoísmo e o orgulho.

Nesse grave contexto, muitos pais com-
prometem a sua missão ao condescenderem 
com as condutas equivocadas dos filhos, pois 
ao deixar de lhes mostrar limites e deveres, 
consentem na permissividade que produzirá 
tristes consequências.

Torna-se urgente a disseminação da peda-
gogia do amor. Educar pelo exemplo, pela 
gentileza, pelo cultivo do sentimento nobre, 
mas também saber corrigir, indicando que a 
estrada mais segura é aquele que conduz aos 
elevados valores do belo, do bem e do justo.

No desempenho da paternidade respon-
sável, as dificuldades são necessárias a nossa 
escalada evolutiva. Os preceitos do Espiri-
tismo e as lições amorosas do nosso Mestre 
Jesus, o grande pedagogo da humanidade, 
trazem conforto e servem de bálsamo a nos 
suavizar o caminho.

EDITORIAL - PAI NOSSO
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PATERNIDADE DIVINA

Em sua bondade infinita, Deus nos con-
cedeu um canal de ligação direta com 

a Espiritualidade superior, uma maneira de 
nos conectarmos com Seu amor. Através da 
prece sincera, conseguimos elevar nossos 
pensamentos e favorecer as boas inspirações. 
Acalmamos a mente e o coração.

É o momento de agradecer, de glorificar, de 
reconhecer as faltas e pedir bom ânimo para 
buscar o caminho do bem. Assim como nas 
estrofes do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou: 
com pedido, agradecimento e glorificação.

No capítulo 27 do Evangelho Segundo o 
Espiritismo, Allan Kardec nos diz que as con-
dições da prece foram claramente definidas 
pelo Cristo. “Quando orardes, diz ele, não vos 
coloqueis em evidência, mas orai em secreto. 
Não fingi orar demasiado, porque não será 
pelas muitas palavras que serais atendido, mas 
pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiver-
des qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, 
porque a prece não poderia ser agradável a 
Deus, se não partisse de um coração purifica-

do de todo sentimento contrário à caridade”.
Erramos, muitas vezes, ao tornar a prece 

um ato mecânico em que repetimos palavras, 
sem nos entregarmos ao que elas representam. 
Ou quando fazemos da oração apenas o mo-
mento de enviar a Deus uma infindável lista 
de pedidos _ e perdemos a fé quando nossos 
desejos não se cumprem. Deus sabe o que é 
o melhor para cada um de nós.

A prece deve ser um momento de entre-
ga plena. De fitar, com os olhos fechados, a 
imensidão do amor divino. Uma expansão 
íntima da alma para com Deus, como nos 
diz Leon Denis no livro Depois da Morte. 
“Um diálogo misterioso se estabelece entre a 
alma sofredora e a potência evocada. A alma 
expõe suas angústias, seus desânimos; implo-
ra socorro, apoio, indulgência. E, então, no 
santuário da consciência, uma voz secreta 
responde: É a voz d´Aquele donde dimana 
toda a força para as lutas deste mundo, todo 
o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz 
para as nossas incertezas”.

Essa voz, completa Leon Denis, “conso-
la, reanima, persuade; traz-nos a coragem, 
a submissão, a resignação estoicas. E, então, 
erguemo-nos menos tristes, menos atormen-
tados; um raio de sol divino luziu em nossa 
alma, fez despontar nela a esperança”.

A prece também é expansão de caridade, 
quando emanamos pensamentos de paz e 
amor, através da oração, para companheiros 
de jornada, encarnados ou desencarnados. 
Inúmeras obras Espíritas revelam o conforto 
que uma prece é capaz de levar a irmãos que 
padecem de todos os tipos de sofrimento.

Em uma mensagem na obra Vida Feliz, 
psicografada por Divaldo Franco, Joanna 
de Angelis faz uma interessante compara-
ção entre a prece e um combustível, de alta 
qualidade, para a harmonia. Assim como o 
corpo precisa de alimento, também o Espírito 
precisa de uma fonte de vitalidade, que vem 
da prece. “Não te negues o pão da vida, que 
é a prece sincera e afervorada”, recomenda a 
benfeitora.

SAIBA MAIS: A IMPORTÂNCIA DA PRECE

Neste mês se comemora o dia dedicado 
aos pais, como se houvesse uma data 

específica para essa realidade da vida, assim 
como a comemoração do dia das mães, o dia 
do avô, o dia do idoso, o dia da mulher, o 
dia do amigo, o dia da..., etc., etc., fazendo de 
conta que todos os demais dias do ano todos 
os homenageados vagassem a esmo, ao ritmo 
do acaso e dos acontecimentos, sem respon-
sabilidades.

Ora, ser pai ou mãe ou qualquer outra de-
nominação neste mundo importa assumir os 

compromissos diuturnamente, que conforme 
esclarece a doutrina dos Espíritos foram ajus-
tados antes do retorno ao planeta.

Deus faz parte da nossa história, que é com-
plexa e tortuosa, traçada ao longo de milhares 
de anos de reencarnações, baseada em ritos 
tribais, guerras, alianças e traições, nem por 
isso deixamos de sentir desde o primeiro mo-
mento, mesmo que de forma inconsciente, a 
sua presença.

Portanto, para que Deus chegasse a ser aceito 
como o Único Criador do Universo, a huma-
nidade muito se debateu para conscientizar-se 
desse fato, e mesmo até hoje, muitos se ques-
tionam em aceitar que não criamos Deus e 
ele caiu prontinho do céu, mas foi Ele que nos 
criou para a vida imortal.

Nesse contexto podemos afirmar que Deus 
é o Pai de amor e não de temor, e que se to-
dos somos resultado da sua criação, quando 
encarnamos na função de pais biológicos, na 
realidade somos os zeladores dos filhos que 
Ele nos confiou. 

Hoje a condição da paternidade física é um 
compromisso celebrado com os Espíritos Su-
periores, em que regressamos nessa condição e 
nessa existência, pois não temos conhecimento 
de que forma nos relacionamos com os nossos 

filhos atuais em vidas passadas, mas pelos 
estudos doutrinários podemos afirmar que os 
reajustes ainda se fazem necessários.

Ao transmitirmos aos nossos filhos tão so-
mente a vida física, o laço que nos une nesta 
existência é o resultado das afinidades de ou-
trora, mas no Evangelho segundo o Espiritis-
mo no Capítulo XIV está expressamente dito: 
Honra a teu pai e a tua mãe.

Amar os pais não é simplesmente o cumpri-
mento da Lei de Caridade, mas a imposição do 
respeito filial, qual seja, fazer um pouco mais 
em favor deles, inclusive àqueles que estiverem 
em seu lugar no momento, pois ao sabermos 
que nada acontece por acaso, os pais podem 
ser biológicos ou os que adotam por amor.

O cumprimento desse sentimento, que de-
veria ser natural tem a promessa do velho tes-
tamento, quando afirma: “Honrarás a teu pai e 
a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre 
a Terra que o Senhor teu Deus te há de dar”.

Com a vinda de Jesus, ao afirmar que o seu 
Reino não seria desse mundo, e que todos 
que praticassem o amor ingressariam nele, 
a expressão acima ganhou a interpretação 
correta de que tudo que fizeres de bem ao 
próximo levarás para o mundo espiritual, pois 
as conquistas do mundo aqui permanecerão.

Adilson A. Simas

O caos está presente em nosso mundo de 
várias formas, levando ao desespero _ seja 
pela guerra das nações, ou pelas guerras 
pessoais, do ego e do orgulho. Qual é o 
ponto de esperança na visão espírita?

Há uma esperança. Porque tudo isso já 
foi antecipado e previsto. Quando Kardec 
codificou o Espiritismo, ele foi muito severo, 
muito firme em dizer que o maior inimigo 
do Espiritismo era o materialismo. Kardec 
dizia assim, que o indivíduo ser materialista 
é uma opção pessoal. Mas o materialismo, se 
alastrando na sociedade, é um câncer. E nós 
estamos vendo isso. O modelo materialista é 
cancerígeno porque ele produz uma sociedade 
de egoístas. E uma sociedade que só pensa no 
aspecto material. Kant já dizia isso, se você 
quer ter certeza se uma ação é correta ou 
errada, basta você pensar que todas as pes-
soas do mundo vão praticar aquela ação. Nós 
estamos vendo isso. Quer saber se ser egoísta 
é bom? Imagine o mundo inteiro egoísta. É 
o que nós estamos vivendo. Estamos num 

período que a gente chama de esgotamento 
de modelo. Precisa esgotar o modelo, porque o 
ser humano tem uma característica: um rato, 
se você coloca num labirinto, da primeira vez 
você põe o queijo e ele vai. Se na segunda vez, 
se você tirar o queijo, ele não vai mais. O ser 
humano fica 10 anos indo, mesmo sem queijo. 
Se o esgotamento não chegar ao extremo, 
a gente não opta pela mudança. O 
modelo materialista pre-
cisar esgotar. Nesse 
momento as pesso-
as vão começar a 
questionar o mo-
delo materialista 
e se voltar para a 
verdade imperecível 
da imortalidade da 
alma. Nesse dia nós va-
mos ter que rever valores e 
rever posturas pessoais e institucionais. Aí a 
gente começa a mudar enquanto sociedade, 
porque, individualmente, nós já temos pessoas 
vivendo na Nova Era.

 E onde está a esperança?

Na bondade e na Justiça Divina não há 
nada fora de controle. É aquela certeza que a 
professora tem de que seu aluno vai aprender 
a escrever. Ela tem certeza disso, é parte do 
processo educativo, então ela tem. Isso é um 
determinismo divino. Nós vamos nos ilumi-
nar, não é uma opção.

 
Você diz que ainda falta para muitos es-
píritas compreender Jesus. De que forma 
nós podemos compreendê-Lo?

Nós temos apenas 160 anos de Espiritismo*, 
mais de 1,7 mil anos de catolicismo, e mais um 
pouco mais de 500 anos de protestantismo. Sem 
falar em hinduísmo, budismo, outras vertentes. 
Na verdade, nós temos poucos espíritos que já 
incorporaram em seu psiquismo o Espiritismo. 
Porque nós estamos ainda repletos de atavis-
mos. Então a pessoa está no Espiritismo, mas 
a alma dela ainda não está. Ela traz aqueles 
atavismos. E com relação a Jesus, a gente ainda 
o enxerga como alguém pregado numa cruz. 
Como um líder religioso, como uma figura re-
ligiosa. Nós ainda não compreendemos Jesus 
como o governador do orbe, como o supremo 
educador da alma. Porque o dia em que Je-
sus for visto como educador da alma, a nossa 
relação com ele muda. Você não se relaciona 
com um educador como você se relaciona com 
um mito. Ou como você se relaciona com um 
símbolo. Por enquanto, a nossa relação com 
Jesus é fria. Porque a gente imagina que Ele 
é uma imagem. A gente não entendeu ainda 
que Ele é um ser. É alguém, é uma pessoa. Isso 
é forte. Mas demora, porque temos séculos de 
condicionamento religioso, séculos de educação 

religiosa equivocada. Remover essas camadas 
do nosso psiquismo é desafiador. 

Mas a gente vai chegar, porque o 
progresso é isso. É como Paulo 
dizia, vai chegar uma hora 
em que a gente vai dizer as-
sim _ quando eu era criança, 

eu comia como criança, me 
alimentava como criança. Mas 

agora eu sou adulto e as coisas 
de criança ficaram para trás. 

* São 160 anos desde o lançamento da 
primeira edição do Livro dos Espíritos, 
por Allan Kardec. É o que traz à luz o 
Espirtismo enquanto doutrina.

ENTREVISTA: HAROLDO DUTRA DIAS

O conferencista espírita mineiro Haroldo Dutra 
Dias esteve em Joinville no dia 20 de julho, para 
uma palestra organizada pela 6ª União Regional 
Espírita (URE). Em entrevista à imprensa, momen-
tos antes de falar ao público, ele tratou de assun-
tos como materialismo e a nossa visão do Cristo.

“Jesus deve 
ser visto como 

o educador 
da alma”
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Doutrina e Evangelização:
Domingo às 15h

Atendimento a gestantes: 
Quarta às 14h

Cursos artesanais:
Quinta às 14h

Bazar de roupas usadas:
10/06 Sábado das 08h às 11h
22/06 Quinta das 14h às 17h

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT
Rua Amor Perfeito, nº 230, Conde Vila Verde - Camboriú
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Doutrinas e passes:
Quarta às 14h
Quinta às 14h

Atendimento fraterno:
Quarta às 14h30
Quinta às 14h30

Evangelização infantojuvenil:
Quarta às 14h (3 a 7 anos)
Quinta às 14h (3 a 7 anos)
Domingo às 15h (3 a 18 anos)

ATENDIMENTO MÉDICO:
Odontologia: 
Segunda e sexta às 19h
Última quarta do mês às 14h
Pediatria: 
Sexta às 19h
Homeopatia: 
Última quarta do mês às 14h.

PALESTRAS (Sempre às 14h):
Dia 02: Família - 
Cláudio M. de Souza 
Dia 03: A cura real - Loreni O. Neto

Dia 09: Bem-aventurados - 
Cimara T. Sartori
Dia 10: Convivência Familiar - 
Agnes G. Arlow
Dia 16: Livre - Lais Ruthenburg
Dia 17: Amor Verdadeiro - 
Paulo Henrique Chiesorin
Dia 23: Maledicência - Jaime Nunes
Dia 24: O Evangelho e nós - 
Rosmary Cavichioli Schwalb
Dia 30: Parábola do semeador - 
Elaine Raymundo
Dia 31: Eu, cidadão do universo - 
Ro Pacheco

PAIS RELATAM A IMPORTÂNCIA 
DO NEES PARA AS FAMÍLIAS

Reportagem: Marcia Paranhos

Foi por meio da gestação do sexto filho 
que o pedreiro Fabiano Lúcio desco-

briu o trabalho com as mulheres grávidas. 
O projeto oferece auxílio espiritual, cursos 
de artesanato, enxoval completo e uma cesta 
básica para as futuras mães, até o nascimento 
do bebê. Todas as mulheres atendidas são de 
comunidades carentes de Camboriú.

Fabiano conta que após iniciar a participa-
ção no projeto, a esposa melhorou a relação 
com ele e com os filhos. “Ela ficou mais pa-
ciente e carinhosa. Acredito que o trabalho 
do Nees - Núcleo Espírita Erna  Schmidt - é 
feito para as mulheres, mas tem um objetivo 
maior, de chegar a toda a família  e transfor-
mar vidas”, explica.

O recomeço de um pai

Salviano Ferreira Neto é dependente 
químico desde os 12 anos. Uma vida de-
sestruturada e um caminho tortuoso ainda 
o mantém na luta pra se livrar do vício. A 
esposa os quatro filhos e ele , também foram 
impactados pelo trabalho com as gestante, 
realizado no Nees.

Primeiramente a esposa recebeu o auxílio, 
e foi neste contato que os voluntários per-
ceberam que a família estava sofrendo por 
conta da dependência de drogas de Salviano. 
Após uma crise, ele se tornou violento e uma 
intervenção médica foi necessária.

Há dois meses ele está em tratamento con-
tra o crack no Certa - Centro Especializado 
em reabilitação de toxicômanos e alcoolis-
tas, após ser encaminhado pelos voluntários 

no Nees em parceria com a Prefeitura de 
Camboriú.

Para ele, melhorar e seguir como um pai 
de família responsável é alimento pros dias 
de desesperança. “ É muito difícil, mas não 
posso desperdiçar a oportunidade e ajuda 
que estou tendo. Minha família está sendo 
amparada e eu tenho uma nova chance, fica 
aqui meu agradecimento a todos que nos 
ajudam”, desabafa.

Uma voluntária que prefere não se identi-
ficar pois diz que o trabalho é de um grupo 
e não só dela, explica que “o que fazemos é 
tentar minimizar o sofrimento das famílias 
necessitadas oferecendo suporte com auxílio 
na obtenção de documentos pessoais para 
colocação no mercado de trabalho e atender 
famílias em situação de emergência forne-
cendo a alimentos, medicação e consultas.

Salviano quer aproveitar a oportunidade 
de se recuperar e voltar pra família.

Atendimento do Nees ajuda a transformar a 
realidade de Fabiano, a esposa e os cinco filhos

Todos os Domingos Jesus está na 
porta da Casa de Jesus esperando 
os bebês e suas famílias com um 
gostoso abraço...

Reportagem: Marcia Paranhos

Todos os Domingos Jesus está na 
porta da Casa de Jesus esperando 

os bebês e suas famílias com um gostoso 
abraço... 

A simbologia de um Jesus de tecido, um 
boneco de pano recebendo os pequenos, 
é a recepção inicial para um processo que 
começa cedo na Casa de Jesus. A evangeli-
zação de crianças é um projeto que ocorre 
todos os domingos e serve para vivenciar a 
Doutrina Espírita para crianças de 0 a seis 
anos, trabalhando sentimentos através de 
vivências lúdicas e músicas.

O trabalho funciona com a participação 
dos pais e tem como propósito trazer con-
teúdo evangélico e doutrinário às crianças 
e à família. São três as turmas: de 0 a dois 
anos, de três e quatro anos e de cinco e seis 
anos. Os menores contam com a compa-
nhia dos pais durante todo o curso.

“É um lugar onde ela pode se desenvolver 
de forma saudável o contato com uma dou-
trina muito importante. Principalmente 
nos dias de hoje, onde tudo é superficial”, 
diz o vendedor Valderlem de Oliveira Jr, 
pai de Cecília, de sete meses.

Para o empresário Cassiano Pacheco, 
participar da doutrina espírita e trazer a 
filha Sophia de três anos e meio, é uma 
responsabilidade da qual ele não abre mão. 
Este trabalho nos traz respostas, é disso 
que precisamos como pais e família. O 
que mais gostamos é ela ter este acompa-
nhamento espiritual desde o nascimento”, 
explica.

Segundo Eduardo Bertolini, do grupo 
de coordenação da família, este ano a 
evangelização ganhou o complemento da 
Evangelização da Família. Enquanto as 
crianças são atendidas na aula de evan-
gelização os pais se reúnem para discutir 
os desafios da relação familiar e a vida em 
sociedade. “Os pais relatam dificuldades 
e vitórias, com comentários durante os 
encontros, e todos os temas e discus-
sões são conduzidos a luz da Doutrina 
Espírita. O projeto da Evangelização da 
Família é formado por um grupo de oito 
membros da Coordenação da Família que 
se revezam a cada domingo.

Para Juliana Zucchetto, que divide a co-
ordenação da Evangelização da Família 
com Eduardo, o trabalho é fundamental 

pois fortalece o vínculo afetivo no processo 
reencarnatório. “A reunião de espíritos 
reencarnando juntos em uma família sem-
pre tem um propósito. Nessas reuniões 
discutimos como fazer isso com amor e 
compreensão”, enfatiza.

Vanderlem e a filha Cecília, 
unidos pela espiritualidade.

A busca por respostas traz Cassiano, 
pai de Sophia, todos os domingos 
para a evangelização.

EVANGELIZAÇÃO PARA A DOUTRINA: 
AS CRIANÇAS NA CASA DE JESUS.

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT
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