
LIVROS

LIBERTAÇÃO
Chico Xavier

Em Libertação, o espírito André 
Luiz apresenta a realidade do 
ambiente de sombras e trevas 
onde se encontra Gregório, espí-
rito perturbado que lider de um 

grupo obsessor, age sobre Margarida, moça que foi 
sua contemporânea na existência terrena. O autor 
espiritual, expões provas da misericordia divina 
que permite novas oportunidades de libertação e 
crescimento moral, a partir do estudo, do perdão 
e do trabalho. 

A GÊNESE
Allan Kardec

A criação da humanidade (cor-
pórea e espiritual) e do mundo 
material sempre foi, desde a an-
tiguidade, um tema palpitante e 
polêmico. E, nesta obra, escrita 

em linguagem simples,  Kardec nos mostra que a 
revelação espírita lança luz sobre essa grande ques-
tão. Também abordado o difícil período de transição 
que atravessamos, com mensagem de esperança e fé. 

INFORMAÇÃO

JUVENTUDE ESPÍRITA

A cada dois anos, durante o período de Carnaval, 
é realizado o Encontro Regional de Jovens Espí-
ritas - ERJE, pela Federação Espírita Catarinense 
-FEC, em suas macrorregiões.
O objetivo é reunir em ambiente de fraternida-
de os jovens espíritas pertencentes aos grupos 
de Juventude e Pré-Juventude das Instituições 
Espíritas das diversas regiões do estado de Santa 
Catarina.
O evento também visa intensificar a unificação 
do Movimento Juvenil Espírita de Santa Cata-
rina e oferecer aos participantes condições que 
os levem a analisar seus próprios atos à luz do 
Espiristismo, estudar e vivenciar a Doutrina e 
também vivenciar experiências educativas.
As inscrições para este ano já estão encerradas, 
porém, o trabalho realizado pode ser acompa-
nhado no site: erje.com.br

CASA DE JESUS 
NO SEU SMARTPHONE

O Centro Espírita Casa de Jesus agora possui o 
seu próprio aplicativo para smartphone. Através 
dele, o frequentador da casa pode consultar 
informações sobre horários de atendimento, 
estudos, escala de palestras e muito mais! 
O aplicativo pode ser baixado gratuitamente 
através do Google Play (para Android) e através 
da App Store (para IOS).

ESTUDOS
INTRODUTÓRIO DE VERÃO 

NA CASA DE JESUS

O Departamento de Estudos promove, de 
dezembro de 2017 até fevereiro de 2018, ro-
das de conversa em caráter de estudo sobre 
assuntos como violência, vícios, depressão, 
suicídio, etc. São temas do nosso cotidiano, 
que às vezes atingem familiares e conhecidos 
e se instalam sem que percebamos.  
Os encontros ocorrerão todos os sábados das 
16h às 17h30min. Não há pré-requisitos para 
participação e nem necessidade de inscrição. 
Todos estão convidados!

NAS FRONTEIRAS 
DA LOUCURA
Divaldo Franco

Nesta obra profundamente es-
clarecedora, o autor espiritual 
chama a nossa atenção para a 
linha tênue entre a sanidade e 

o desequilíbrio mental. Narrado por Manoel 
Philomeno de Miranda ao lado de Bezerra de 
Menezes, o livro - que aborda o período do 
carnaval - nos mostra o fator obsessivo como 
gerador de várias enfermidades e mudanças de 
comportamento.  

ERJE
Encontro Regional de Jovens Espíritas

Ano 13,  Nº 157,  Fevereiro de 2018  -  Centro Espírita Casa de Jesus
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       Ilustração: Michelli Fitz

FALE CONOSCO
Tem alguma sugestão, opinião 
ou dúvida sobre o Essência 
Divina?  Entre em contato:
jornalessenciadivina@gmail.com

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 9 anos)
Sábados às 18h (10 a 12 anos)
Sábados às 18h (13 a 15 anos)
Sábados às 18h (16 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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Alegria que não passa,
E que não fere a ninguém
Nasce forte, rica e pura
Naquele que faz o bem

(Casimiro Cunha, 
psicografia de Chico Xavier)
 

A ilusão das cores, da música, do bri-
lho e das fantasias nos apresentam o 

Carnaval como se fosse a tradução da ale-
gria.Uma “alegria” carregada de excessos de 
toda ordem e, por consequência, de baixas 
vibrações e sentimentos inferiores.

Alegria verdadeira, no entanto, é aquela 
que não fere a ninguém. Que não se confunde 
com a balbúrdia, obtida às custas de subs-
tâncias, ou com o descontrole dos risos des-
compensados, exagerados, palavras grotescas 
e gestos ou danças vis. Alegria verdadeira 
é aquela trazida até nós por Jesus. Aquela 
que traz paz aos nossos corações, aquela que 
perdura, como no poema do poeta Casimiro 
Cunha que abre este editorial.

Chamados às festas do Carnaval, muitos 
esquecem desses valores. Em troca de al-
guns momentos de euforia, entregam-se à 
diversão que talvez, à primeira vista, parece 
não oferecer maiores problemas ou riscos 

aos “desavisados”, ignorantes de tudo o que 
se opera no plano espiritual. No entanto, 
os atinge com graves consequências e sem 
pedir licença.

A aparente alegria dos dias de “folia” 
transmuta-se em vibrações densas, opacas, 
pesadas e infelizes _ reflexo dos excessos 
de todas as formas a que muitos “foliões” 
deliberadamente se entregam buscando a 
satisfação dos desejos e desvarios, que pro-
curam abafar no restante do ano, nestes dias 
em que a “carne nada vale”.

Tais sentimentos, potencializados pelo ál-
cool, as drogas ilícitas, a sensualidade e o sexo 
desregrado, atraem espíritos desencarnados 
que sintonizam com o mesmo tipo de pen-
samentos e desejos. O intercâmbio mental 
é vivo e pulsante.

Essa abertura dos corações a espíritos 
inferiores, desequilibrados e equivocados, 
em simbiose psíquica, provoca insanidades 
que, muitas vezes, resultarão em um longo 
caminho de reparação. 

Emmanuel, através de psicografia de Chico 
Xavier, afirma que “nenhum Espírito equi-
librado, em face do bom senso, que deve 
presidir a existência das criaturas, pode fazer 
apologia da loucura generalizada que ador-
mece as consciências nas festas carnavalescas. 
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Há nesses momentos de indisciplina senti-
mental o largo acesso das forças das trevas 
nos corações, e, às vezes, toda uma existência 
não basta para realizar os reparos precisos 
de uma hora de insânia e de esquecimento 
do dever”.

Ação altamente meritória, afirma o ben-
feitor, “seria a de empregar todas as verbas 
consumidas em semelhantes festejos na as-
sistência social aos necessitados de um pão 
e de um carinho”.

O Espiritismo nada nos proíbe, mas es-
clarece, através da razão, que todos os nos-
sos atos e pensamentos têm consequências. 
Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, 
nos traz uma importante lição: “Tudo me é 
lícito, mas nem tudo me convém”.

A conduta espírita, a exemplo do Cristo, 
nosso modelo e guia, deve buscar harmonia 
_ moral, a alegria e equilíbrio.  Fazer o bem 
a si mesmo _ através do autoamor traduzido 
pela autopreservação – e ao próximo, nos 
proporcionará sempre a plena, inequívoca 
e real alegria.

Boa leitura!
 

Juliana Zucchetto, 
presidente da Casa de Jesus

DIA HORA PALESTRAS DE FEVEREIRO 2018 EXPOSITOR
01/02 QUINTA 15:30 PELOS CAMINHOS DE JESUS NILSA PEREIRA
03/02 SÁBADO 18:00 PARÁBOLA DA FIGUEIRA SECA FABIO IOP
04/02 DOMINGO 08:30 A CASA NA ROCHA FERNANDA ROSA
05/02 SEGUNDA 18:15 FOLIAS DE MOMO IZOLEMA ATOLINI

20:00 FOLIAS DE MOMO IZOLEMA ATOLINI
06/02 TERÇA 15:30 FOLIAS DE MOMO IZOLEMA ATOLINI
08/02 QUINTA 15:30 ESPÍRITAS, AMAI-VOS E INSTRUÍ-VOS ARARIPE AGUIAR
10/02 SÁBADO 18:00 FOLIAS DE MOMO IZOLEMA ATOLINI
11/02 DOMINGO 08:30 CAUSA E JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES JULIANA ZUCHETTO
12/02 SEGUNDA 18:15 SANTO AGOSTINHO, VIDA E OBRA PAULO HENRIQUE CHIESORIN

20:00 SANTO AGOSTINHO, VIDA E OBRA PAULO HENRIQUE CHIESORIN
13/02 TERÇA 15:30 DESENCARNAÇÃO, A PASSAGEM RO PACHECO
15/02 QUINTA 15:30 PÁRABOLA DO FILHO PRÓDIGO IZOLEMA ATOLINI
17/02 SÁBADO 18:00 EVANGELIZAÇÃO EDUARDO BERTOLINI
18/02 DOMINGO 08:30 MISSÃO DOS ESPÍRITAS ALEXANDRE ESÓTICO
19/02 SEGUNDA 18:15 EVANGELIZAÇÃO ELIANA DELLA TORRE

20:00 EVANGELIZAÇÃO ELIANA DELLA TORRE
20/02 TERÇA 15:30 EVANGELIZAÇÃO ELIANA DELLA TORRE
22/02 QUINTA 15:30 EVANGELIZAÇÃO ELIANA DELLA TORRE
24/02 SÁBADO 18:00 EVANGELHO E PROGRESSO JEFFERSON PONQUEROLI
25/02 DOMINGO 08:30 O PRAZER DE SERVIR CELSO GAZOLLA
26/02 SEGUNDA 18:15 VOLTANDO PARA DEUS NILSON BORGES

20:00 VOLTANDO PARA DEUS NILSON BORGES
27/02 TERÇA 15:30 A FORÇA DO AMOR ROSMARY SCHWALB

Da esquerda para direita: Manfred, 
Cristina, Ester, Adelaide, Heloisa 
e Lucia, no ano de 1986, marcam 
presença na 10ª Jornada Espírita 
promovida pela 13ª URE/SC.

FOTOMEMÓRIA

O carnaval, conforme os conceitos do 
Espírito Bezerra de Menezes, é festa 

que ainda guarda vestígios da barbárie e do 
primitivismo que ainda reina entre os en-
carnados, marcado pelas paixões do prazer 
violento.

Como nosso imperativo maior é a Lei 
de Evolução, um dia tudo isso, todas essas 
manifestações ruidosas que marcam nosso 
estágio de inferioridade, desaparecerão da 
Terra. Em seu lugar, então, predominará a 
alegria, a jovialidade, a satisfação, com o 
homem despertando para a beleza e para 
a arte, sem agressão nem promiscuidade. A 
folia em que pontifica o Rei Momo já foi um 
dia a comemoração dos povos guerreiros, 
festejando vitórias; foi reverência coletiva 
ao deus Dionísio, na Grécia, quando a festa 
se chamava bacanalia; na velha Roma dos 
Césares, fortemente marcada pelo aspecto 
pagão, chamou-se saturnalia e nessas oca-
siões se imolava uma vítima humana.

Na idade média, entretanto, é que a festi-
vidade adquiriu conceito que hoje apresenta, 
o de que uma vez por ano é lícito enlou-
quecer, em homenagem aos falsos deuses 
do vinho, das orgias, dos desvarios e dos 
excessos. Assim, em três ou mais dias de 
verdadeira loucura, as pessoas desavisadas, 
se entregam ao descompromisso, exagerando 
nas atitudes, ao compasso de sons febris e 
vapores alucinantes. Está no materialismo, 
que vê o corpo, a matéria, como início e fim 
em si mesmo, a causa de tal desregramento. 
Esse comportamento afeta inclusive aqueles 
que se dizem religiosos, mas não têm em 

verdade, a necessária compreensão da vida 
espiritual, deixando-se também enlouquecer 
uma vez por ano.

O Espiritismo nos esclarece que estamos 
o tempo todo em companhia de uma inu-
merável legião de seres invisíveis, recebendo 
deles boas e más influências a depender da 
faixa de sintonia em que nos encontremos. 
Essa massa de Espíritos cresce sobremaneira 
nos dias de realização de festas pagãs, como 
é o carnaval.

Nessas ocasiões, como grande parte das 
pessoas se dá aos exageros de toda sorte, as 
influências nefastas se intensificam e mui-
tos dos encarnados se deixam dominar por 
Espíritos maléficos, ocasionando os tristes 
casos de violência, como os homicídios e sui-
cídios, além dos desvarios sexuais que levam 
a paternidade e maternidade irresponsáveis.

Assim também como as sintonias que se 
estabelecem, dando surgimento às obsessões 
de alto grau de complexidade. Allan Kar-
dec, na obra O Livro dos Espíritos - questão 
459, pergunta aos Espíritos se estes influem 
em nossos pensamentos e em nossos atos; 
e ouve a seguinte resposta: “Muito mais do 
que imaginais. Influem a tal ponto, que, de 
ordinário, são eles que vos dirigem.”

Paulo de Tarso nos recomenda; “Todas 
as coisas me são lícitas, mas nem tudo me 
convém; todas as coisas me são lícitas, mas 
nem todas edificam.” (I Coríntios, 1:23) 

Busquemos nestes dias o refúgio da prece, 
auxiliando a quantos ainda se comprazem 
com o ensurdecer desses desvarios, deixan-
do-se cair na ilusão da multidão dos infelizes.

CARNAVAL - A CARNE NADA VALE
Nilsa Pereira

26/02/1802 - Nasce na França o romancista 
Victor Hugo; era adepto do Espiritismo. 
12/02/1809 - Nasce Abraham Lincoln. Foi pre-
sidente dos Estados Unidos e realizava sessões 
mediúnicas na Casa Branca. 
20/02/1822 - Desencarna em Salvador, Bahia, 
a freira Joana Angélica de Jesus. Hoje, como 
Joanna de Ângelis, trabalha em favor da Huma-
nidade, pelo médium Divaldo Pereira Franco.
06/02/1832 - Realiza-se o casamento de Allan 
Kardec com a professora Amélie Boudet. 
01/02/1834 - Nasce em Sergipe, Francisco Leite 
de Bittencourt Sampaio, médium espírita, autor 
dos livros: A Divina Epopéia, Do Calvário ao 
Apocalipse e Jesus perante a Cristandade, todos 
publicados pela Federação Espírita Brasileira.
26/02/1842 - Nasce Camille Flammarion, astrô-
nomo e divulgador da Doutrina dos Espíritos. A 
Federação Espírita Brasileira publica seus livros: 
Deus na Natureza, A Morte e os seus Mistérios, 
Estela, O Fim do Mundo, entre outros.
27/02/1853 - Nasce no Rio de Janeiro Fran-
cisco de Menezes Dias da Cruz. Foi médico 
homeopata e presidente da Federação Espírita 
Brasileira. 
05/02/1876 - Em Manchester, Inglaterra, são 
apresentadas moldagens em parafina de mão e 
pés de espíritos materializados por intermédio 
do médium William Osley.
18/02/1891 - É fundado, pelo Dr. Bezerra de 
Meneses, o Grupo Espírita Regeneração. 
07/02/1901 - Desencarne da poetisa Auta de 
Souza,  na cidade de Natal (RN) 
01/02/1905 - Nasce Peixotinho, Francisco Pei-
xoto Lins, na cidade de Pacatuba, Ceará; mé-
dium de efeitos físicos, notabilizando-se pelas 
materializações luminosas.
15/02/1925 - Cairbar Schutel lança a Revista 
Internacional de Espiritismo.
15/02/1926 - Desencarna Gabriel Delanne. A 
Federação Espírita Brasileira publica seus livros 
que abordam o aspecto científico da Doutrina: 
A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a 
Ciência, A Evolução Anímica, O Fenômeno 
Espírita, A Reencarnação.
17/02/1927 - Desencarna o grande mestre João 
Henrique Pestalozzi. Allan Kardec foi seu dis-
cípulo.
13/02/1967 - Desencarna na cidade de Natal 
(RN), o antigo presidente da Federação Espírita 
do Rio Grande do Norte, Abdias Antonio de 
Oliveira.

ACONTECIMENTOS 
ESPÍRITAS DE 
FEVEREIRO

Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém; 
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 

(I Coríntios, 1:23)

•••

EDITORIAL - CONDUTA ESPÍRITA
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Como afirma o Codificador no item 
VIII da Introdução de O Livro dos Es-

píritos: “o estudo de uma doutrina, tal como 
a Doutrina Espírita, que nos lança de súbito 
numa ordem de coisas tão nova quão grande, 
não pode ser realizado com proveito se não 
por homens sérios, perseverantes, isentos de 
prevenções e animados de firme e sincera 
vontade de chegar a um resultado”.

As reflexões provenientes do estudo provo-
cam modificações na forma de entender a vida. 
Poder compreender o que somos e como vive-
mos nas duas dimensões existenciais, a material 
e a espiritual, torna-se essencial para refletirmos 
valores e hábitos infelizes enraizados em nós 
por tantos séculos.

Aquele que tem conhecimento da vida es-
piritual, que conhece as Leis Divinas, tem a 
vantagem de ter o peso diminuído pelo enten-
dimento. Saber que somos imortais, que nasce-
mos, morremos e renascemos novamente, nos 
traz o alento de não querermos vivenciar tudo 
de imediato, de não termos apego às ilusões da 
matéria, de saber que tudo é passageiro e que 
estamos numa escola que ensina a transcender 
toda a dor e o sofrimento de nossos equívocos.

Essa escola também nos chama para as res-
ponsabilidades das escolhas, as consequências 
que virão de cada pensamento e de cada ato. 
E somando o conhecimento das Verdades à 
persistência, à disciplina, à vontade de nos re-
formarmos para melhor, transcendemos os 
erros, vivemos em Deus a fé que nos transforma 
em testemunho do bem, que não fica apenas 
em discursos cheios de brilho, mas que exem-
plifica o trabalho e o amor aprendidos com o 
Mestre Jesus.

Com o estudo impulsionamos a voz interior 
que procura vislumbrar novos horizontes e abrir 
o coração para novos hábitos.

O conhecimento das Leis Divinas pertence 
a todos, mas cada um capta e vive em Deus de 
acordo com o seu grau de evolução e de inte-
resse. Tudo nos é dado. Deus em sua infinita 
bondade nos deu acesso aos ensinamentos da 
vida espiritual, enviou seus mensageiros do Bem 
para compreendermos que a morte só existe 
para o corpo físico, depende de nós o esforço de 
encontrarmos o Ser Divino, encontrar Deus no 
íntimo de nossa alma e partilharmos a felicidade 
deste encontro com os que nos acompanham.

                                                                                     
                                                      Suzana R. Coelho

A POETISA AUTA DE SOUZA
Adilson A. Simas

A IMPORTÂNCIA 
DOS ESTUDOS NA 

CASA ESPÍRITA“Reparte o pão que te 

enriquece a mesa, 

estendendo o teu 

horto de beleza, 

e o Mestre Amado 

habitará contigo.”

Auta de Souza 
nasceu no RN, em 12/09/1876 e em 

sua curta trajetória estudou as grandes lições 
do sofrimento humano. Era conhecida como 
a “cotovia mística das rimas”. Aos três anos 
morreu sua mãe, e no ano seguinte seu pai 
pela mesma doença, tuberculose, sendo então 
criada pela avó Dindinha, em uma cháca-
ra em Recife e alfabetizada por professores 
particulares. Desde os sete anos, já lia para 
as crianças pobres, humildes mulheres do 
povo ou velhos escravos, principalmente a 
história de Carlos Magno. As dores fizeram 
parte da sua vida, com a perda de dois ir-
mãos, marcando dolorosa e profundamente 
sua alma sensível de mulher, caracterizada 
por uma pureza cristalina, uma fé ardente e 
um profundo sentimento de compaixão pelos 
humildes, cuja miséria tanto a comovia, lhe 
inspirando poesias inesquecíveis. 

 O sofrimento veio aflorar a sua inata sensi-
bilidade, que transbordou em versos comovi-
dos e ternos, lavrados à sombra da tristeza, no 
cenário desolador do sertão. Foi uma poetisa 
da segunda geração romântica, pois escrevia 
poemas românticos com alguma influência 
simbolista e de alto valor estético, considerada 
por Luiz da Câmara Cascudo, “a maior poetisa 
mística do Brasil”.

 Aos onze anos matriculou-se no colégio de 
freiras vincentinas francesas São Vicente de 
Paula, onde aprendeu francês, inglês, literatura 
principalmente religiosa, música, desenho, o 
que lhe permitiu ler os mestres da literatura 
francesa no original, potencializando sua fé, 
na leitura constante do Evangelho. 

 Mais tarde, aos catorze anos, recebeu o 
diagnóstico de tuberculose e teve que inter-
romper seus estudos, mas deu prosseguimento 
à sua formação intelectual como autodidata, 
continuando a participar da União Pia das 
Filhas de Maria, à qual se uniu na escola, e 
como professora de catecismo em Macaíba. 
Escreveu também versos religiosos, tendo 
Jackson Figueiredo afirmado que a conside-

ra “uma das mais altas expressões da poesia 
católica nas letras femininas brasileiras.”

 Por volta de 1895, Auta conheceu João Leo-
poldo da Silva Loureiro, promotor público de 
sua cidade natal, com quem namorou durante 
um ano e de quem foi obrigada a se separar 
pelos irmãos, que se preocupavam com seu 
estado de saúde. Pouco depois da separação, 
ele também morreria vítima da tuberculose. 

 Esta frustração amorosa se tornaria outro 
fator marcante, tanto na sua vida quanto na 
sua obra, especialmente junto à religiosidade, 
à orfandade, à morte trágica de seu irmão em 
acidente e à tuberculose. A poetisa, então, 
encerrou seu primeiro livro de manuscritos, 
intitulado Dhálias, publicado mais tarde, em 
1900, com o título de “Horto”, com prefácio do 
maior poeta brasileiro daquela época, Olavo 
Bilac.

 Aos dezoito anos, passou a colaborar com 
a revista Oásis e, aos vinte, escrevia para A 
República, jornal de maior circulação e que 
lhe deu visibilidade para a imprensa de ou-
tras regiões. Seus poemas foram publicados 
no jornal O Paiz, do Rio de Janeiro. No ano 
seguinte, passaria a escrever assiduamente 
para o prestigiado jornal A Tribuna, de Natal, 
e seus versos eram publicados junto aos de 
vários escritores famosos do Nordeste. Entre 
1899 e 1900, assinou seus poemas com os 
pseudônimos de Ida Salúcio e Hilário das 
Neves, que era uma prática comum à época, 
como alguns outros escritores.

  A enfermidade, todavia, não deteve sua 
marcha, e desencarnou em 7 de fevereiro de 
1901 e sua breve existência na Terra ocorreu na 
escola da dor, fazendo-a intérprete fiel das emo-
ções de todos os que sofrem resignadamente.

 A mesma simplicidade, a mesma fé, a 
mesma ternura que emanam dos versos es-
critos em Espírito, pelas mãos de Francisco 
Cândido Xavier, podem ser identificados nos 
poemas quando encarnada, onde identifica 
que a “existência física atormentada é a Ave 
Cativa, que canta seu anseio de liberdade, 
o coração resignado que busca no Cristo o 
consolo das bem-aventuranças prometidas aos 
aflitos da terra; além do túmulo é o pássaro 
liberto e feliz que, tornando ao ninho dos 
antigos infortúnios, vem trazer aos homens a 
mensagem de bondade e esperança, o apelo à 
Fé e à Caridade, indicando o rumo certo para 
a conquista da verdadeira vida”.

(De “Auta de Souza”, de Francisco Cândido Xavier, 
pelo Espírito Auta de Souza)

 O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

As drogas, sejam elas proibidas ou não 
(caso do álcool) representam grande 

entrave ao progresso do Espírito. Resquício de 
nossa imperfeição moral, as substâncias que 
alteram a consciência interferem não apenas 
no corpo físico, o “vaso carnal” que recebemos 
como empréstimo da Divindade, para nosso 
desenvolvimento. A Espiritualidade relata que 
as substâncias tóxicas impregnam o perispírito 
_ formação sutil, responsável pela “organiza-
ção biológica”, ou a ligação entre o corpo e o 
Espírito. 

Em muitas situações, conforme Manoel Philo-
meno de Miranda ressalta em suas obras, através 
do médium Divaldo Franco, o vício provoca 
mutilações e lesões ao perispírito, que refletirão 
em novas existências como problemas físicos 
ou mentais. Será necessária mais de uma reen-
carnação para que se restabeleça o equilíbrio.

Joanna de Angelis, na obra Após a Tempestade, 
afirma que as substâncias alucinógenas resgatam, 

muitas vezes, reminiscências de um passado 
sombrio do Espírito, que a bondade divina legou 
ao esquecimento nesta reencarnação. Assim, 
muitos dos que se entregam ao vício sentem-se 
“assombrados” por sentimentos e lembranças 
deletérias.

Nessas situações, pode o Espírito reencarnado 
encontrar adversários do passado e dar abertura 
a difíceis obsessões, que se estendem para além 
do túmulo. 

A obsessão se dá, ainda, por sintonia através do 
próprio vício _ o uso de substâncias atrai espíri-
tos que também acreditam-se necessitados dos 
mesmos alucinógenos. O obsessor se utiliza do 
Espírito encarnado para tentar suprir o próprio 
vício e as sensações advindas da drogadição.

A afinidade faz com que o obsessor “alimente” 
e potencialize o desejo do Espírito reencarnado 
pelas drogas, envolvendo-o ainda mais na teia do 
vício. Portanto a luta, para aqueles que desejam 
libertar-se da dependência, inclui o desafio de 

estabelecer novas sintonias espirituais.
A benfeitora Joanna de Angelis diz que a entre-

ga ao vício é uma consequência da imaturidade 
da humanidade, acostumada às sensações fortes 
e ávida por escapar dos desafios que fazem parte 
do nosso crescimento enquanto Espíritos _ a dor, 
a solidão, os sentimentos controversos. 

Quanto mais materialista a sociedade, diz Ma-
noel Philomeno de Miranda, mais desequilibrada 
e ligada às drogas e ao sexo em desalinho, mais 
altas cargas de violência sofrerá. Devemos lem-
brar que os irmãos que se enredam no vício estão 
enfermos, e necessitam de carinho e compreen-
são. O antídoto estará em voltar-se para dentro 
de si, e em localizar a centelha divina que vive 
em cada um de nós. “Indispensável valorizar-se 
o homem, arrancando dele os valores que jazem 
latentes, manifestações de Deus que ele não tem 
sabido compreender, nem buscar, por estarem 
guardados no mundo íntimo, como desafio final 
para sua salvação no caos”, afirma o benfeitor. 

SAIBA MAIS: AS DROGAS E A OBSESSÃO

“E, tendo Jesus entrado em Jericó”. (Lucas, 19:1) 

“Sinto-me por demais tomado de compai-
xão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza 
imensa, para deixar de estender mão socor-
redora aos infelizes transviados que, vendo o 
céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, 
meditai sobre as coisas que vos são reveladas; 
não mistureis o joio com a boa semente, as 
utopias com as verdades.” (Espírito de Ver-
dade – O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
capítulo VI).

Retornando na história cerca de vinte 
séculos, encontraremos na Palestina 

uma aldeia chamada Jericó, localizada na 
região da Judéia próxima do rio Jordão, abei-
rando-se cerca de 27 km da cidade de Jerusa-
lém. Era uma cidade de riquezas, apresentava 
comércio desenvolvido donde circulavam 
grandes montas de dinheiro. Considerada, 
assim, a segunda cidade mais importante 
da Palestina. 

Sendo a mensagem do Evangelho, em sua 
essência, direcionada para o Espírito imortal, 
podemos representar a cidade de Jericó não 
apenas como aquele ambiente geográfico, 
mas, efetivamente, como uma província psí-
quica do campo mental, onde aprisionamos, 
insulamos, valores transitórios. Se Jericó 
era a segunda cidade mais importante da 

Palestina, Jerusalém era a mais importante, 
por sediar no templo a presença de Deus 
entre os homens. Então, podemos concluir 
que, a Jerusalém do Espírito é a região mais 
importante, a sede dos valores moralizados.

Todavia tal comparação, Jesus ter entrado 
na cidade de Jericó representa a visita co-
tidiana do Cordeiro Divino naquela zona 
mental, nutrida pelos sentimentos que se 
comprazem na horizontalidade da vida ma-
terial, repleta de valores transitórios, por 
hora faceados pela beleza que impressiona 
os sentidos físicos, que mais entorpecem do 
que conduzem ao aprimoramento moral. 

Inegavelmente, o mundo está abarrotado 
de riquezas de toda espécie. De ouro: nos 
solos e nos cofres. De espaço geográfico: nos 
campos, desertos e povoados. De teorias: 
nas ciências e na sociologia. De filosofias: 
de pensamento sistêmico, especulativo ou de 
concepções pessoais. De cultura: nas técnicas 
de ensino, nas de opiniões.  E, nem por isso, 
por si só: 

o ouro resolve o problema da miséria humana, 
o espaço geográfico resolve o problema da solidão, 
as teorias resolvem a agonia do desespero, 
as filosofias resolvem a iniquidade moral,
a cultura resolve o problema da vaidade e do egoísmo.

É preciso, para estes e para todos os de-

mais problemas e situações da vida humana, 
dar-se conta, que somos sobretudo, as cau-
sas originais de todos eles, mas também a 
solução. Aprender, com o Divino Visitante, 
que incansavelmente adentra sob caráter 
de visita em nossa Jericó, convocando-nos 
ao despertamento, ora na busca por res-
postas dos sofrimentos que nos cercam, 
ora na compreensão dos sentimentos que 
nos nutrem, chamando-nos a atenção para 
o verdadeiro caminho a ser trilhado, des-
fazendo o véu do pranto e da agonia das 
lágrimas ocultas nos sarcófagos das trevas 
de si mesmo.

Porquanto, pelo amor do Cristo-Jesus, 
temos todas as possibilidades de restaurar 
a visão espiritual, regenerando-nos a alma 
a passo e passo. Mais cedo ou mais tarde, 
todo produto proveniente da ação rever-
ter-nos-á com suas consequências, caindo 
constantemente entre brumas ou claridades 
os resultados de cada uma de nossas obras. 

Abraçando, no Espiritismo, o roteiro se-
guro do encontro com o Visitante que nos 
aguarda, erguer-nos-emos da obscurida-
de da aldeia de valores transitórios para a 
aquisição daqueles outros valores que nos 
conduzirão rumo a plenitude.

Recebamo-lo, pois.

Fabio Iop

À LUZ DO EVANGELHO

Página 4

Essência Divina - Fevereiro 2018

Página 5



“Para que a Humanidade alcance melhor 
patamar evolutivo, a educação deve associar 
inteligência e moralidade.” O indivíduo educa-
do, intelecto e moralmente, se transforma em 
servidor da Humanidade e em instrumento de 
Deus, contribuindo para que a fraternidade se 
estabeleça definitivamente no Planeta. Isto só 
irá acontecer se a educação viabilizar a trans-
formação íntima do Espírito”

(Mensagem psicofônica recebida por Marta An-
tunes Moura – FEB, Brasília pelo espírito Meimei 
em 29/5/2014 em comemoração aos 100 anos de 
Evangelização)

Há mais de 100 anos os processos de evan-
gelização estão se fortalecendo na nossa 

sociedade espírita, porém isso é apenas um lapso 
de tempo se compararmos ao que ainda teremos 
de nos dedicar para efetivamente conseguirmos 
uma sociedade moralmente transformada e ver-
dadeiramente fraterna.

O trabalho iniciado por Jesus persiste através 
de espíritos iluminados e dedicados nesta missão, 
e por obra desses espíritos podemos contar hoje 
com uma organização presente na maioria das 
Casas Espíritas e também em outras religiões que 
estão se dedicando na formação do homem de 
bem em suas aulas de evangelização.

No papel de pais ou responsáveis por crian-
ças e jovens, e refletindo sobre a parte que nos 
toca nessa missão sublime de evangelização da 
sociedade, precisamos observar a questão 208 
de O Livro dos Espíritos: 

Pergunta: Nenhuma influência exercem os 
Espíritos dos pais sobre o filho depois do nas-
cimento deste?

Resposta do Espírito de Verdade: “Ao contrá-
rio: bem grande influência exercem. Conforme já 
dissemos, os Espíritos têm que contribuir para o 
progresso uns dos outros. Pois bem, os Espíritos 
dos pais têm por missão desenvolver os de seus 
filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma 
tarefa. Tornar-se-ão culpados, se vierem a falir 
no seu desempenho.”

 Com essa reflexão podemos ter a certeza de 
que amar os filhos é antes de tudo cuidar da 
educação deles, e Allan Kardec afirma que o 
importante não é a moral adquirida pelos li-
vros, mas sim a que consiste na arte de formar 
os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a 
educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. 

Há, pois, necessidade de estimular nossos fi-
lhos ao exercício da prática de ações que possam 
persuadi-los a agir com honestidade, justiça e 
caridade.

Ajudá-los para se tornarem “homens de bem”.
A Casa de Jesus oferece apoio aos pais que se 

preocupam com este desenvolvimento moral dos 
filhos e vem aprimorando os métodos aplicados 
nas aulas de evangelização infanto-juvenil. Desde 
2015 incluímos no nosso programa a evangeliza-
ção de bebês trabalhando a sensibilidade de cada 
indivíduo utilizando técnicas de compreensão 
em 4 momentos:

1º momento: Integração é o momento em a 
criança ou o jovem é recepcionada e a música 
tem o lugar central;

2º momento: História, onde o conteúdo é 
apresentado através dos recursos didáticos de 
contação de histórias no caso dos pequenos, ou 
vídeos, textos, casos cotidianos etc para os jovens;

3º momento: Experimentação é a atividade 

prática, onde todos experimentam sensações, 
emoções e desenvolvem ações que complemen-
tam o conteúdo trazido;

4º momento: Momento do Evangelho, onde 
com música instrumental de fundo é realizada a 
leitura de um ou dois parágrafos de O Evangelho 
segundo o Espiritismo. E então é realizada a prece 
final e partimos para o momento da socialização. 
É o encerramento da aula. 

Inseridos nesse método, a cada ano estamos 
avançando e aprimorando o nosso programa de 
evangelização, e para 2018 valiosas mudanças 
foram autorizadas pela coordenação da Casa 
de Jesus para ajudar cada vez mais os pais nessa 
missão sublime de evangelizar as almas que Deus 
nos concedeu por missão.

Então o projeto de evangelização da Casa de 
Jesus contará com dois dias na semana dedicados 
a esse objetivo, sendo:

• Domingos das 10 às 11h para crianças de 0 a 
9 anos, divididos por faixas etárias em 4 grupos. 
Para os bebês e crianças de 0 a 4 anos o méto-
do inclui a presença da mãe ou do pai junto à 
criança. Para os demais pais e mães de crianças 
dos 4 grupos haverá estudo em forma de roda 
de conversa sobre os desafios familiares à luz 
do espiritismo.

• Sábados das 18 às 19h para jovens de 10 a 
21 anos também divididos em 3 grupos, sendo 
que os pais poderão assistir à palestra pública 
no mesmo horário.

Ao total temos 7 grupos compreendendo ida-
des de 0 a 21 anos, cada um com sua caracterís-
tica própria de metodologia e interação. 

Solicitamos a todos os interessados que ma-
triculem seus filhos, preenchendo a ficha cadas-
tral na recepção da Casa de Jesus. Nossas aulas 
começarão no Domingo 4 de Março. Traga seu 
filho e participe também dos nossos encontros!

Missão dos pais: Educar para o Amor

Meimei

Atendimento a gestantes: 
Quarta às 14h
Cursos artesanais:
Quinta às 14h
Bazar de roupas usadas:
2º sábado do mês das 9 às 11h

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

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT
Rua Amor Perfeito, nº 230, 
Conde Vila Verde - Camboriú
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Doutrinas e passes:
Quarta às 14h
Domingo às 15h (sem passe)

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)

Assistência Social Espírita

A Casa de Jesus 
convida todos a 

participarem das nossas campa-
nhas permanentes! 

Campanha do Alimento: 
Contribua com alimentos não 
perecíveis para as famílias 
assistidas pela Casa de Jesus. 

Móveis e Utensílios:
A Casa de Jesus recebe móveis e 
utensílios em bom estado para o 
bazar comunitário do NEES.

Informações: 3360-7708 ou na recepção

Importante!

Reportagem: Márcia Paranhos

Foi em 1989. Vendo a necessidade dos 
moradores do bairro conde vila verde, a 

direção da Casa de Jesus resolver estender os 
atendimentos aos mais carentes para além da 
rua 600. A comunidade do bairro onde faltava 
de tudo, viu na iniciativa um olhar voltado para 
uma assistência social completa, que conjugava 
ajuda material, socorro espiritual e orientação 
evangélica.

O trabalho começou tímido com poucos 
e abnegados voluntários e com um conceito 
claro: fazer do movimento espírita um movi-
mento social, com atividades realizadas junto 
a sociedade e também ao poder público com 
parcerias.

Na assistência social cristã são cinco as etapas 
a serem realizadas: observar, aproximar, utilizar 
os recursos necessários, acompanhar e amar. 
Não basta ter um sem o outro. Não há relação 
com o assistencialismo típico, conhecido por 
aliciamento político dos menos privilegiados. 

De acordo com o presidente do NEES (Nú-

cleo Espírita Erna Schmidt), Cláudio Souza, 
atualmente o núcleo é gerenciado pelo De-
partamento de Assistência e Promoção Social 
Espírita - DAPSE, que tem como objetivo a 
promoção social e crescimento espiritual dos 
indivíduos. Para que tudo aconteça, cerca de 
250 pessoas se dedicam ao trabalho de assis-
tência social espírita, atuando em 25 tipos de 
serviços diferentes. Destes, 230 tarefeiros atuam 
de forma voluntária. Os grupos são:

Oficinas do Amor: Responsável pela promo-
ção de cursos, em sistema de oficinas, disponi-
bilizando o aprendizado de técnicas artesanais 
(crochê, tricô, bordado, pinturas e outras).

Grupo Anália Franco: Tem por objetivo a 
assistência material, espiritual e Cultural das 
Gestantes, visando à promoção espiritual e 
social.

Grupo Amábile (mãos criativas): Esse grupo 
coordena e realiza a confecção de roupas para 
crianças e recém-nascidos, destinadas à distri-
buição a famílias e gestantes carentes, assistidas 
pelos diversos Grupos de Trabalho.

Grupo dos Sopistas: Responsável pela prepa-

DIA HORA PALESTRAS DE FEVEREIRO 2018

04/02 DOMINGO 15:00 PARÁBOLA DA PORTA ESTREITA (Suiara Bresolin)

07/02QUARTA 14:00 PARÁBOLA DO GRÃO DE MOSTARDA (Paulo Henrique Chiesorin)

11/02 DOMINGO 15:00 PARÁBOLA DO FESTIM DE NÚPCIAS

14/02 QUARTA 14:00 BEM AVENTURADOS OS MANSOS E PACÍFICOS (Agnes Geiser Arlow)

18/02 DOMINGO 15:00 PARÁBOLA DA CONCILIAÇÃO COM ADVERSÁRIOS (Cláudio M. de Souza)

21/02 QUARTA 14:00 EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO (Loreni Oliveira Neto)

25/02 DOMINGO 15:00 PARÁBOLA DO SERVO MALVADO (Rosane)

28/02 QUARTA 14:00 ALEGRIA, ALEGRIA (Jaime Nunes)

ração e distribuição de lanches e por atividades 
recreativas.

Bazar: O grupo do Bazar é responsável pela 
realização de bazar comunitário, com material 
recebido através de doações e por produtos ar-
tesanais confeccionados nas Oficinas do NEES, 
realizado na sede da Casa de Jesus e na própria 
sede do NEES.

Serviço de Saúde Voluntário e Gratuito: CS – 
Essa coordenação tem por finalidade atividades 
voltadas aos moradores do bairro, visando o 
auxílio espiritual e auxílio na área da saúde, 
através de profissionais da área da saúde, devi-
damente credenciados (CRM / CRO/CRP) e re-
gularizados perante os órgãos governamentais.

Para Souza “a busca incansável do trabalho 
é praticar caridade com amor, auxiliando nas 
necessidades sim, mas sem esquecer do cresci-
mento moral e espiritual. Buscamos dar digni-
dade aos atendidos seja por meio de um curso 
que pode virar uma profissão ou pela ajuda 
espiritual com amor, o elo de todo o trabalho”.

Mais do que uma ajuda, a promoção integral do ser humano.

INFÂNCIA, JUVENTUDE E FAMÍLIA
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