
LIVROS

TRIUNFO DA 
IMORTALIDADE

Divaldo Pereira Franco

O presente livro é uma coletânea
de instruções ministradas nos 
últimos oito anos a fim de con-
tribuir para que os trabalhado-

res espíritas dedicados ao ministério mediúnico 
reconfortem-se e reflitam em torno de seu con-
teúdo. São contribuições valiosas em torno das 
reuniões mediúnicas sérias, que têm sido apre-
sentadas aos interessados como uma pequena 
oferenda de ternura e amor. 

O EVANGELHO 
SEGUNDO O 

ESPIRITISMO 
Allan Kardec

Esta obra define a essência reli-
giosa da Doutrina Espírita, como 
sendo a do Cristianismo Redivi-

vo, restaurado pela interpretação que os Espíritos 
deram aos textos evangélicos. É um livro de con-
solações e de orientações seguras  que os Espíritos 
nos legaram como apoio e roteiro de nossa vida.

INFORMAÇÃO

JORNADA ESPÍRITA

SEXTA-FEIRA  -  26/01/2018
Palestra às 20h15 –  Tema: O Evangelho e a ciência 
da Nova Era. Convidado: Dr. Arismar León da 
Silva Alves Pereira – (AME-DF)
Palestra às 21h –  Tema: Ciência e religião na 
construção de uma Nova Era. Convidado: Dr. 
Décio Iandoli Junior – (AME-MS)

SÁBADO  -  27/01/2018
Palestra às 9h – Tema: Vossos filhos e  vossas fi-
lhas profetizarão – a mediunidade na infância e 
adolescência. Convidada: Dra. Márcia Regina 
Léon  – (AME-DF)
Palestra às 9h50 – Tema: Em busca do sublime – 
Arte, Ciência e Religião. Convidado: Dr. Arismar 
León da Silva Alves Pereira – (AME-DF)
Seminário das 14h00 às 17h30  – Tema: Ciência 
e religiosidade. Convidado: Dr. Décio Iandoli 
Junior (AME-MS)
Palestra às 20h - Tema: Um Amigo Especial. 
Convidada: Maria Helena Marcon (FEP)
Palestra às 20h50 - Tema: A Gênese e a geração nova 
do século XXI.  Estamos prontos para recebê-la? 
Convidada: Dra. Marcia Regina León (AME-DF)

DOMINGO  -  28/01/2018
Seminário das 9h às 11h30   –   Tema: A mediuni-
dade nossa de todos os dias. Convidada: Maria 
Helena Marcon (FEP)

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 estão em nossa casa, atingem 
familiarese  conhecidos e se instalam sem 
que percebamos.  
Será um Estudo que acolhe, conduzido por 
pessoas qualificadas no conhecimento do 
Espiritismo e realizado de modo simples e 
responsável. 
Os encontros ocorrerão todos os sábados das 
16h às 17h30min. Não há pré-requisitos para 
participação e nem necessidade de inscrição. 
Todos estão convidados!

O GRANDE ENIGMA
Leon Denis

O porquê da existência do ho-
mem e a lei do destino são os 
temas centrais de ‘O grande 
enigma’, que revela um Deus de 
justiça e de amor infinito. “Nas 

horas pesadas da vida, nos dias de tristeza e de 
acabrunhamento, leitor, abre este livro! Eco das 
vozes do Alto, ele te dará coragem; inspirar-te-á 
a paciência e a submissão às leis eternas”, assim 
escreveu Léon Denis na introdução desta obra.

41ª JORNADA ESPÍRITA
Ciência e Religião na construção de uma Nova Era 

Centreventos Itajaí 
Av. Beira Rio, nº 303

Ano 13,  Nº 156,  Janeiro de 2018  -  Centro Espírita Casa de Jesus

LEON DENIS: O 
APÓSTOLO DO 
ESPIRITISMO

O ANO NOVO À 
LUZ DA DOUTRINA 
ESPÍRITA

ANJO GUARDIÃO: 
NOSSO MELHOR 
AMIGO

Pág. 04 Pág. 04 Pág. 05

Os 150 anos da 
Gênese Espírita

O estudo à luz 
do Evangelho
Editorial pág. 02 e pág. 05

Pág. 03

     
  Il

us
tra

çã
o: 

M
ich

ell
i F

itz
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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“O mundo está repleto de elementos edu-
cativos, mormente no referente às teorias 
nobilitantes da vida e do homem, pelo 
trabalho e pela edificação das faculda-
des e do caráter. Mas, em se tratando de 
iluminação espiritual, não existe fonte 
alguma além da exemplificação de Jesus, 
no seu Evangelho de Verdade e Vida” – 

Emmanuel

Dizem que Chico Xavier, ao ser ques-
tionado certa vez sobre a importância do 
Evangelho em nossa evolução espiritual, 
comparou a luz dos ensinamentos de Jesus 
ao sol, que ilumina, aquece e provê vida 
na Terra. Emmanuel, no livro Vinha de 
Luz, psicografado pelo próprio Chico, diz 
que o Evangelho é o sol da imortalidade 
que o Espiritismo reflete, com sabedoria, 
para a atualidade do mundo.

A comparação não é ao acaso. Quando 
conhecemos e compreendemos a men-
sagem do Cristo, através do Evangelho, é 
como se nos banhássemos em uma nova 
luz. Com o coração aquecido de amor e 
esperança, conseguimos enxergar o roteiro 
da vida de maneira mais suave e serena.

Não há, de fato, melhor guia de conduta 
do que os ensinamentos do Cristo, imor-
talizados no Evangelho e esclarecidos, à 
luz da razão, pelo Espiritismo. As men-
sagens contidas no Evangelho Segundo 
o Espiritismo, ditadas pela Espiritualida-
de superior sob a orientação do próprio 
Cristo, que assina o prefácio da obra e 
algumas mensagens como o Espírito de 
Verdade, descortinam um novo significado 
à existência.

“Para os homens, em particular, cons-
titui aquele código [o Evangelho] uma 
regra de proceder que abrange todas as 
circunstâncias da vida privada e da vida 
pública, o princípio básico de todas as 
relações sociais que se fundam na mais 
rigorosa justiça.  É, finalmente e acima de 
tudo, o roteiro infalível para a felicidade 
vindoura, o levantamento de uma ponta 
do véu que nos oculta a vida futura”, diz 
Allan Kardec, na introdução do Evangelho 

Segundo o Espiritismo.
Viver o Evangelho pressupõe uma dis-

posição para repensar certezas e atitudes, 
nos defronta com as arestas que temos 
a aparar em nós mesmos. É internalizar 
preceitos tão nobres quanto a caridade, a 
justiça, a humildade _ ainda que eles sejam 
difíceis para nós, espíritos imperfeitos a 
caminho da evolução.

Jesus nos incentiva a recomeçar. Nos 
diz, em Sua infinita bondade, que o jugo 
é suave, e o fardo é leve. Fala que, Nele, 
encontraremos o repouso. O jugo é su-
ave porque seguir a Jesus não demanda 
sofrimento; pelo contrário. Abandonar 
o “homem velho” significa deixar para 
trás os hábitos e pensamentos que nos 
impedem de caminhar adiante.

O fardo é leve, porque os ensinamentos 
do Evangelho renovam as forças através 
da compreensão do amor divino. Por fim, 
aliviam porque as mensagens do Cristo são 
de consolo e esperança. São o descanso 
para os corações que se sentem calejados 
pelo sofrimento, a certeza de que estamos 
em uma longa jornada, que nos tornará 
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melhores e mais felizes.
Foi pensando no consolo e na força in-

terior que advém do Evangelho que deci-
dimos, a partir desta edição, trazer a cada 
mês uma reflexão sobre uma passagem do 
Evangelho Segundo o Espiritismo. Vamos 
relembrar as mensagens de Jesus e, juntos, 
trazê-las para nossa vivência diária. André 
Luiz, na obra Os Mensageiros, diz que o 
Evangelho é o livro divino _ “e, enquanto 
permanecermos na cegueira da vaidade e 
da ignorância, não nos expõe seus tesouros 
sagrados”. Esperamos que esse novo espaço 
no jornal Essência Divina seja fonte de 
esclarecimento e conforto, com o amparo 
de Jesus.

Em grego, o Evangelho significa “boa 
nova”, “boa notícia”. Nesta época, em que 
inicia a contagem de um novo ano na Ter-
ra, desejamos que, à luz do Evangelho, os 
dias que virão sejam de paz e de certeza 
na justiça e no amor infinito do Pai.

Boa leitura!
Juliana Zucchetto, 

presidente da Casa de Jesus

DIA HORA PALESTRAS DE JANEIRO 2018 EXPOSITOR
01/01 SEGUNDA 18:15 TRANSFORMAÇÃO MORAL ELIANA DELLA TORRE

20:00 TRANSFORMAÇÃO MORAL ELIANA DELLA TORRE
02/01 TERÇA 15:30 PELOS CAMINHOS DE JESUS NILSA PEREIRA
04/01 QUINTA 15:30 TRANSFORMAÇÃO MORAL ELIANA DELLA TORRE
06/01 SÁBADO 18:00 LIÇÃO DA FELICIDADE ROSMARY SCHWALB
07/01 DOMINGO 08:30 O QUE O ESPIRITISMO ENSINA TALES TEIXEIRA JUNIOR
08/01 SEGUNDA 18:15 A GÊNESE GERSON TAVARES

20:00 A GÊNESE GERSON TAVARES
09/01 TERÇA 15:30 A PRECE IZOLEMA ATOLINI
11/01 QUINTA 15:30 O PASSE AGNES ARLOW
13/01 SÁBADO 18:00 SERMÃO DAS BEM-AVENTURANÇAS PAULO HENRIQUE CHIESORIN
14/01 DOMINGO 08:30 A CAMINHO PATRICIA LEITE
15/01 SEGUNDA 18:15 PASSANDO A LIMPO CARMEN LUCIA WALTRICK

20:00 PASSANDO A LIMPO CARMEN LUCIA WALTRICK
16/01 TERÇA 15:30 O PODER DA ESCOLHA ROGÉRIO BORBA
18/01 QUINTA 15:30 REFORMA INTIMA ANA NILCE
20/01 SÁBADO 18:00 A GÊNESE ESTHER FREGOSSI
21/01 DOMINGO 08:30 O CEGO DE BETSAIDA FABIO IOP
22/01 SEGUNDA 18:15 RENOVAÇÃO PAUTADA NAS LEIS MORAIS ALEXANDRE ESÓTICO

20:00 RENOVAÇÃO PAUTADA NAS LEIS MORAIS ALEXANDRE ESÓTICO
23/01 TERÇA 15:30 A CASA NA ROCHA FERNANDA ROSA
25/01 QUINTA 15:30 TEMA LIVRE RO PACHECO
27/01 SÁBADO 18:00 AÇÃO E REAÇÃO MAURI VIVIANI
28/01 DOMINGO 08:30 CAUSA E JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES JULIANA ZUCHETTO
29/01 SEGUNDA 18:15 SERENIDADE E ESPERANÇA ANDRIETTA VIVIANI

20:00 SERENIDADE E ESPERANÇA ANDRIETTA VIVIANI
30/01 TERÇA 15:30 HUMILDADE ALEXANDRE ESÓTICO

Atendimento a gestantes: 
Quarta às 14h
Cursos artesanais:
Quinta às 14h
Bazar de roupas usadas:
09/12 Sábado das 09h 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)

Mais um ano de balanço positivo

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!

Na contabilidade convencional, fechar 
o balanço com o saldo positivo é sinô-

nimo de lucros proporcionando mais ganhos 
para as partes interessadas. No NEES, em 2017, 
o resultado das atividades não poderia ser dife-
rente. A soma de muita determinação, boa von-
tade e o desejo sincero de servir ao próximo, 
mais uma vez, fez com que a espiritualidade 
concedesse aos tarefeiros a oportunidade e o 
privilegio de conduzir as atividades da Casa 
pelos caminhos da caridade cristã, resultando 
na melhoria da qualidade e no aumento dos 
serviços prestados para a comunidade do bair-
ro Conde de Vila Verde.

O NEES foi fundado em 1989 e ao longo dos 
anos cresceu em tamanho, no número de aten-
dimentos e na quantidade de tarefeiros. Durante 
todo esse tempo também foi possível perceber 
o progresso no discernimento e na maturidade 
espiritual das pessoas envolvidas pela Casa.

Atualmente o NEES atende em torno de 250  
pessoas por semana, oferecendo aproximada-
mente 25 tipos de serviços diferentes, envol-

vendo cerca de 230 tarefeiros, que  trabalham 
de forma gratuita e voluntaria. 

Contudo, muito embora o objetivo principal 
do NEES é o atendimento espiritual e a Assis-
tência e Promoção Social Espírita, também é 
importante relatar alguns números resultantes 
das atividades de 2017:

Alimentos - Foram arrecadados e distribuiu 
nos programas sociais aproximadamente 16 
toneladas de alimentos;

Roupas usadas – Foram arrecadados e distri-
buídos 13 toneladas de roupas entre doações 
e o bazar;

Serviços de saúde - Foram realizados 541 
atendimentos médicos; 183 atendimentos 
odontológicos e 25 atendimentos com psicó-
logos;

Medicamentos - Também foram recebidas 
cerca de 2.000 caixas de medicamentos das 
quais parte serviu para os atendimentos no 
NEES e o restante foi repassado para outras 
instituições;

Oficinas profissionalizantes – Foram produ-

DIA HORA PALESTRAS DE JANEIRO 2018

07/01 DOMINGO 15:00 MEU REINO NÃO É DESTE MUNDO (Suiara Bresolin)

10/01 QUARTA 14:00 BEM AVENTURADOS OS MISERICORDIOSOS (Mª Bernadete G. de Souza)

14/01 DOMINGO 15:00 A VIDA FUTURA (Sandro Marcelo Bianchi Vieira)

17/01 QUARTA 14:00 CRISTO CONSOLADOR (Araripe Ribeiro de Aguiar)

21/01 DOMINGO 15:00 REALEZA DE JESUS (Cláudio Marcio de Souza)

24/01 QUARTA 14:00 PARÁBOLA DO JOIO E DO TRIGO (Paulo Henrique Chiesorin)

28/01 DOMINGO 15:00 UMA REALEZA TERRENA (Rosane)

31/01 QUARTA 14:00 CAP. XIV EVANGELHO. SEG. ESPERITISMO (Cláudio Marcio de Souza)

Apenas alguns voluntários dentre tantos que colaboraram com o NEES em 2017

zidas aproximadamente 500 unidades entre 
pinturas, bijuterias, costura etc.;

Enxovais – Na sala de tricô foram produzi-
das 708 peças; Na sala de costura 1.341 peças 
e distribuídos 99 enxovais completos para as 
gestantes.

Essa é apenas uma parte de tudo aquilo que 
é produzido no NEES. Já quanto aos ganhos 
espirituais proporcionados pelo conhecimento 
da Doutrina Espírita, deixamos essa avaliação 
a encargo da espiritualidade que assiste aquela 
Casa. Todavia, sobre esse aspecto ainda pode-
mos registrar o que sentimos, vimos e percebe-
mos em relação ao grau vibratório, à harmonia, 
ao desprendimento e ao envolvimento existente 
entre os tarefeiros e a comunidade. 

Por fim, só nos resta agradecer por todo o 
esforço dispensado pelos inúmeros tarefeiros 
e colaboradores encarnados e desencarnados, 
pois não temos dúvidas de que tudo isso só foi 
possível graças aos braços e mãos operantes 
sobre o nosso querido NEES.

Claudio Souza

EDITORIAL - À LUZ DO EVANGELHO
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Devemos ter a consciência de que 
quando surgimos na Terra, ela ti-

nha muitos milhões de anos, e a partir da 
evolução intelectual fomos adquirindo 
conhecimentos e deixando dúvidas às pró-
ximas gerações, que por certo fomos nós 
mesmos, e assim vivendo entre mistérios 
e assombros, a inteligência ainda primária 
foi revelando uma ciência voltada ainda 
para a paranormalidade.

Dentro desse contexto, e nas tradições 
dos povos antigos e seus escritos, podemos 
destacar no velho testamento a Gênese, 
atribuída a Moisés, cujas mensagens foram 
acolhidas pelo judaísmo e pelo cristianis-
mo como verdades irrefutáveis.

Sendo a Gênese a sementeira, princí-
pio, raiz ou embrião, podemos considerar 
como a origem e desenvolvimento dos 
componentes deste planeta, mais tarde 
interpretado pelos gregos, totalmente di-
ferente daquela ensinada por Moisés, mas 
ambas ultrapassadas, antes por Jesus e 
depois pelo espiritismo, através da lógica 
e da razão.

As ideias se dividiam entre a religiosa, 
considerada a única e verdadeira e a cien-
tífica, baseada em hipóteses, buscando 
a igreja consolidar as lições de Moisés, 
e influenciando as massas e a ciência se 
empenhando em investigações, por indi-
víduos que no decorrer do tempo foram 
se envolvendo no materialismo, quando a 
Espiritualidade deu um basta, revelando a 
existência de um outro mundo na Terra, 
mesmo em outra dimensão.

A Gênese Espírita foi a obra que en-
cerrou a codificação, fazendo com que 
cientistas de então se interessassem pelo 
assunto, porquanto Allan Kardec resolvera 
aprofundar o estudo sobre a criação da 
Terra, não sob o ângulo bíblico, mas resul-
tado das pesquisas da Doutrina Espírita e 
apoiada por expoentes da cultura francesa, 
como Camille Flammarion, o grande e 
famoso astrônomo, médium psicógrafo 
que recebia mensagens de Galileu, além 
de Victorien Sardou, igualmente médium, 
que ilustrava com desenhos mediúnicos as 
informações dos Espíritos sobre os mun-
dos do espaço.

A primeira edição do livro foi em seis de 
janeiro de 1868, completando neste mês 
150 anos e conforme seu título indica, ela 
tem por objetivo o estudo da criação, os 
chamados milagres e as predições, dentro 
das observações dos fenômenos espíritas.

O livro afirma 
que duas forças 
regem o Univer-
so: o elemento 
espiritual e o 
materia l .  Da 
ação simultâ-
nea desses dois 
princípios nas-
cem fenôme-
nos especiais, 
que se tornam 
naturalmente 
inexplicáveis, 
desde que se 
queira explicar à luz do materialismo, ra-
zão pela qual o Espiritismo fornece a chave 
para a explicação de uma imensidade de 
fenômenos incompreendidos, inaceitáveis 
por certa classe de pensadores. 

A leitura e o estudo de A Gênese são 
de importância imprescindível para se 
compreender o Espiritismo, porquanto 
deixando de lado o campo doutrinário, 
traz à ciência revelações e ensinamentos 
comprovados, desnudando os dogmas do 
passado e colocando a origem do planeta 
sob um novo conceito, contestado até hoje 
pela academia vaidosa. 

Assim, explicando os milagres de Jesus, 
revelou as leis básicas do fenômeno para-
normal, e apesar das pesquisas das leis na-
turais começar no plano físico, entretanto 
é uma exigência de método para alcançar 
a investigação da realidade espiritual.

Sabemos hoje, através dos estudos, que o 
Espiritismo está além do seu tempo, desde 
a época de Kardec, uma vez que não veio 
somente produzir fenômenos mediúnicos, 
mas e principalmente nos fazer entender 
que a Doutrina Espírita firmou um con-
ceito para uma nova civilização e alicerçar 
futuras conquistas da humanidade.

Portanto, este especial e necessário livro 
não foi ditado pelos Espíritos Superiores 
para explicar a origem do planeta, mas do 
Universo, o espaço e o tempo, diversidade 
dos mundos, períodos da Terra, origens 
orgânica e espiritual, além dos milagres, 
os fluídos e as predições.

Como afirma Herculano Pires: “Precisa-
mos estudar a Gênese com o devido res-
peito às obras primas do saber humano, 
todas elas sempre orientadas por gênios 
da cultura, sob a assistência constante 
dos Espíritos superiores, que velam pela 
evolução planetária”.

A GÊNESE ESPÍRITA E SEUS 150 ANOS
Adilson A. Simas

01/01/1846: Nasce o filósofo da Doutrina, Léon 
Denis, autor de vários livros doutrinários.
01/01/1858: Surge o primeiro número da Revista 
Espírita, fundada por Allan Kardec.
09/01/1862: Nasce na cidade de Gênova, Itália, 
Ernesto Bozzano, pesquisador de fenômenos 
espíritas. Funda em Gênova, a primeira Sociedade 
de Estudos Psíquicos. Dentre as mais de 35 obras 
escritas, citamos: A Crise da Morte, Animismo 
ou Espiritismo, Comunicações mediúnicas entre 
Vivos, Pensamento e Vontade, Os Enigmas da 
Psicometria, Os Animais têm Alma?. 
06/01/1868: Surge nas livrarias a primeira edição 
de A Gênese, de Allan Kardec.
26/01/1869: A Sociedade Dialética de Londres 
nomeia comissão para investigar os fenômenos 
espíritas, concluindo 18 meses após, pela vera-
cidade dos mesmos.
01/01/1875: Publicada a primeira folha espírita 
do Rio de Janeiro e a segunda do Brasil, com o 
nome de Revista Espírita.
17/01/1875: Nasce no Maranhão, Luís Olimpio 
Guillon Ribeiro, tradutor das obras de Kardec e 
presidente da Federação Espírita Brasileira.
21/01/1883: É fundada, por Augusto Elias da 
Silva, a revista Reformador, órgão de divulgação 
da FEB.
21/01/1883: Desencarna Amélie Gabrielle Boudet, 
esposa de Allan Kardec, aos 87 anos de idade.
02/01/1884: É eleita a primeira diretoria da Fe-
deração Espírita Brasileira, tendo como presi-
dente o major Francisco Raimundo Ewerton 
Quadros.
24/01/1887: O famoso escritor espírita Arthur 
Conan Doyle inicia sessões espíritas com o mé-
dium Ball.
04/01/1903: Desencarna o cientista, ligado ao 
Espiritismo, Alexandre Aksakof.
31/01/1907: Eurípedes Barsanulfo funda o Colé-
gio Allan Kardec, em Sacramento (MG), e é um 
dos pioneiros da implantação de escolas espíritas 
no Brasil.
30/01/1938: Desencarna Cairbar de Souza Schu-
tel. Fundador do jornal O Clarim e da Revista 
Internacional de Espiritismo.
08/01/1950: Primeira palestra, em Salvador (BA), 
do médium Divaldo Pereira Franco para detentos 
da Penitenciária da cidade.
10/01/1969: Desencarna a professora Zilda Gama, 
médium psicógrafa, tendo produzido por inter-
médio do Espírito Victor Hugo, diversos roman-
ces mediúnicos.

ACONTECIMENTOS 
ESPÍRITAS DE 

JANEIRO

Olá Pais! A equipe do DIJE (Departa-
mento da Infância e Juventude Espírita) 

da Casa de Jesus deseja a todos um 2018 de 
muita prosperidade Espiritual, muita felici-
dade verdadeira que é aquela que vem com a 
paz do espírito, muita evolução moral e muito 
trabalho na seara de JESUS. 

Ao falarmos aos pais e responsáveis pelas 
crianças e jovens espíritas sobre muito trabalho 
na seara de Jesus, estamos falando sobre a nossa 
participação na construção de um mundo me-
lhor. Enceramos mais um ano em que a nossa 
sociedade tem presenciado verdadeiros absur-
dos ligados à área da imoralidade e da corrupção 
dos valores cristãos, absurdos aos quais não 
podemos sucumbir e aos quais temos o dever 
de cuidar para que nossos filhos se protejam. 

Mas como fazer para proteger nossas crianças 
e nossos jovens dessas situações?  

A melhor forma é fazer com eles sejam au-
toimunes à estas doenças do espírito, e para o 
reforço a esta imunidade temos uma poderosa 
vacina: O Evangelho de Jesus.

Não devemos colocar nossos filhos em uma 
redoma de proteção artificial, onde aparen-
temente eles estarão afastados dos riscos da 
sociedade, pois mais cedo ou mais tarde ao 
ser colocado em contato com os males da 

imoralidade e das vicissitudes da vida, eles 
próprios terão dificuldades em identificar o 
certo do errado. 

Devemos tirá-los da redoma e mostrar-lhes 
a luz do Evangelho de Jesus, verdadeira vacina 
que fará com que eles próprios combatam em 
si mesmo as bactérias da imoralidade e dos 
vícios, e saiam fortalecidos deste processo de 
crescimento íntimo, tão necessário a evolução 
de seu espírito. Leon Denis afirma:  Para uma 
sociedade nova é necessário homens novos. Por 
isso, a educação desde a infância é de impor-
tância capital. (Sublime Sementeira)

Desse pensamento podemos entender como 
nós, pais e responsáveis pelos espíritos reencar-
nados em nossos lares, podemos trabalhar na 
seara de Jesus e colaborar para a transforma-
ção da nossa sociedade. Bezerra de Menezes 
também nos alerta: Evangelizemos nossos lares, 
meus filhos, doando à nossa família a bênção de 
hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. 
A oração em conjunto torna o lar um santuário 
de amor onde os Espíritos mais nobres procuram 
auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de 
luz que ali são depositados. (Bezerra, Sublime 
Sementeira)

Entendamos, portanto, a nossa grande e va-
liosa missão de encaminharmos nossas crian-
ças e jovens pelos caminhos da sociedade de 
forma altruísta, com valores cristãos de amor 

Olá, pais!
ao próximo, com tendências e inclinações po-
sitivas, combatendo o egoísmo, que é a grande 
doença da nossa sociedade ainda materialista.

Não estamos sozinhos nessa jornada, e basta 
um pedido sincero de ajuda e teremos espíritos 
iluminados vindo em nossa direção a auxiliar-
-nos em nossas melhores intenções. A prática 
das orações e o culto ao Evangelho no lar em 
família sempre com a presenças dos filhos, são 
as doses necessárias da vacina que irá imunizar 
toda a família, mas nunca esquecendo que a 
palavra convence, mas o exemplo arrasta.

A Casa de Jesus oferece a vocês, pais e res-
ponsáveis, o apoio necessário à evangelização 
das crianças do dos jovens em nossos encontros 
semanais. Fiquem atentos que iremos divulgar 
em breve o calendário do DIJE para 2018.

E para finalizar nosso pensamento desse 
mês, fiquemos com a mensagem do benfeitor 
espiritual EMMANUEL, psicografado pelo 
nosso querido Chico Xavier que nos diz: Há 
necessidade de iniciar-se o esforço de regenera-
ção em cada indivíduo, dentro do Evangelho, 
com a tarefa nem sempre amena da autoedu-
cação. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se 
a família; regenerada esta, a sociedade estará 
a caminho de sua purificação, reabilitando-se 
simultaneamente a vida do mundo. Emmanuel 
(XAVIER, 2009)

Um ótimo início de ano a todos!
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Mais um ano se inicia! Novamente um 
começo, ou de acordo com o significado 

do termo em francês, “Reveillon”, um despertar 
para um novo fim.

As culturas ocidentais comemoram uma nova 
etapa em que se projeta o futuro, idealizando 
novos planos, novas metas e objetivos, ou seja, 
novos compromissos, como também reforço no 
comprometimento em projetos que merecem 
continuidade.

O Espiritismo esclarece-nos da nossa con-
dição de Espíritos imortais e, na condição de 
Espíritos imortais, nós temos um objetivo em 
nossa trajetória, que é um dia nos tornarmos 
Espíritos Puros.

Deus criou todos os espíritos iguais, simples 
e ignorantes, porém dotados de capacidade de 
evolução, aprendizado e de talentos. 

À luz do Espiritismo, perceberemos que deve-
mos ampliar nossas percepções e abrir os olhos 
para esse novo período que nos apresenta opor-
tunidades de transformação, de um despertar 
do Espírito.

Mesmo para os que já realizaram este balanço 
no fim do ano, esta é a ocasião de refletirmos 
com o que nos comprometemos. Precisamos 
analisar como estamos empregando os talentos 
que recebemos de Deus, nosso Pai.

Todos sabemos que “os dons pertencentes à 
vida, vem de Deus e nos são concedidos como 
empréstimos, a fim de que se possam fixar na 
realidade produzindo efeitos correspondentes. 
Como Jesus nos ensinou com a parábola dos 
Talentos, que destaca com propriedade o uso do 
livre arbítrio, a todos nós Deus conferiu talentos!

Por isso, precisamos avaliar como estamos 
lidando com os nossos talentos. Estamos fazen-
do-os frutificar ou estamos deixando-os estagna-
dos ou esquecidos? Sabemos que construímos o 
nosso futuro. Lembremo-nos que o homem de 
bem tem fé no futuro e coloca os bens espirituais 
acima dos materiais, que são temporais.

Cabe a nós, através da mudança de hábitos 
comportamentais, a construção da Nova Era, 
desse mundo em que a felicidade não será mais 
uma palavra vã.”  

Pois como Chico Xavier sempre dizia: Embora 
ninguém possa voltar atrás e fazer um novo co-
meço, qualquer um pode começar agora e fazer 
um novo fim...

Feliz Ano Novo!

Andrietta Kretz Viviani. 

Nasceu em uma pequena aldeia, de 
nome Foug, próximo a Tour em 

França, no dia 1 de janeiro de 1846. Desde 
muito novo, por necessidade, conheceu os 
trabalhos manuais e os encargos da família.

Apesar de não conseguir frequentar as ins-
tituições de ensino, era avesso a desperdiçar 
seu tempo com frivolidades comuns aos jo-
vens, Léon Denis tornou-se um autodidata 
muito competente. Lia obras sérias a fim de 
que sua inteligência pudesse se desenvolver. 
Já aos 16 anos torna-se um brilhante orador.

Tinha algumas dificuldades físicas, prin-
cipalmente com sua visão. Era vegetariano, 
não bebia e nem fumava.

Leitor fervoroso e apaixonado, costumava 
olhar as vitrines das livrarias e, aos 18 anos 
um título chama sua atenção: O livro dos 
Espíritos, de Allan Kardec. Comprou e ime-
diatamente se recolheu ao lar para saborear 
as palavras de sua mais nova aquisição. 

Um mundo que se abria, um véu que se 
descortinava, ao encontrar tantas respostas 
às dúvidas que trazia em seu coração. Em 
suas palavras: 

“Nele encontrei a solução clara, completa e 
lógica, acerca do problema universal. A minha 
convicção tornou-se firme. A teoria espírita 
dissipou a minha indiferença e as minhas 
dúvidas.”

Passa então a ser um grande divulgador 
das Verdades da doutrina dos Espíritos, até 
por que sua profissão dessa época o permitia 
viajar muito. Era representante comercial de 
produtos de couro.

Escreveu muitos livros de grande profun-
didade filosófica, como O Porquê da Vida, O 
Grande Enigma e O Além e A Sobrevivência 
do Ser. 

Produzia sua obra, depois de fazer suas 

reflexões tendo a natureza como pano de 
fundo. Adorava caminhar sob o Sol, próximo 
as matas, árvores e tudo que pudesse inspi-
rar seu coração sobre Deus. Mas também 
estudava profundamente a obra de Allan 
Kardec e embasava suas ideias em cientistas 
renomados da época, como Willian Crookes, 
Cesare Lombroso e Oliver Lodge.

Em 1867 um fato significativo aconteceu, 
Allan Kardec, em viagem visitaria Tours. 
Todos os Espíritas se reuniram e Léon Denis 
descreve esses dias:

“Éramos mais ou menos trezentos ouvintes, 
de pé, apinhados sob as árvores, pisando nos 
canteiros do nosso hospedeiro.

Sob a luz das estrelas, elevava-se a voz grave 
e suave de Allan Kardec, e a sua fisionomia 
meditativa, iluminada por pequena lâmpada 
colocada sobre uma mesinha, no centro do 
jardim, assumia aspecto fantástico.

Falava-nos da obsessão, que era um assun-
to muito em voga. Foram-lhe feitas algumas 
perguntas, às quais respondeu com fisionomia 
sorridente. (…)”

Léon Denis foi chamado de o Apóstolo do 
Espiritismo pela magnífica atuação desenvol-
vida, pela palavra escrita e falada, em favor 
da nova Doutrina. De acentuadas qualidades 
morais, dedicou toda uma longa vida à de-
fesa dos postulados que Kardec transmitira 
nos livros do pentateuco espírita. O aspecto 
moral da Doutrina, os princípios superiores 
da Vida, a instrução e a família mereceram 
dele cuidados extremos e, por isso mesmo, 
sua vida de provações. Seu exemplo de tra-
balho, perseverança e fé é um roteiro de luz 
para os espíritas, e mais, para os homens de 
bem de todos os tempos. 

Voltou para a pátria espiritual aos 81 anos, 
no dia 12 de março de 1927.

VIDA E OBRA DE LEON DENIS
Alexandre Esótico

ANO NOVO 
À LUZ DO 

ESPIRITISMO

 O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

A bondade de Deus designou a cada 
um de nós um amigo, Espírito de or-

dem superior, que nos acompanha, protege 
e inspira ao bem. São os anjos guardiães, 
que cumprem a bela, embora penosa missão, 
de nos apontar o caminho e dar-nos a mão, 
assim como um pai faz a seus filhos.

A intuição de que temos um bom amigo ao 
nosso lado nos acompanha ao longo da história 
da humanidade. O materialismo, no entanto, 
legou esses fiéis companheiros às alegorias. O 
Espiritismo nos esclarece que temos, de fato, 
um Espírito amigo que nos acompanha por 
toda a vida corporal e assim segue depois da 
morte, muitas vezes em diversas reencarna-
ções. 

Kardec dedicou todo um item do Capítulo 
9 do Livro dos Espíritos aos anjos guardiães, 
em que questiona sobre sua missão e a ma-
neira como nos guiam. Uma das mensagens, 

assinada por São Luís e Santo Agostinho, 
nos revela o quão sublime é a tarefa desses 
abnegados Espíritos, que nos acompanham 
por amor. “Sim, onde estejais, ele estará con-
vosco: as prisões, os hospitais, os lugares de 
devassidão, a solidão, nada vos separa desse 
amigo que não podeis ver, mas do qual vossa 
alma sente os mais doces estímulos e ouve os 
sábios conselhos”.

Essa presença não é física. Espírito superior, 
abnegado trabalhador do bem, o anjo guardião 
nos acompanha à distância, de mundos mais 
felizes, e se liga a nós através do fluido cósmico 
universal, que Kardec traduz como o veículo 
de transmissão do pensamento, assim como o 
ar é para nós o veículo de transmissão do som.

Os anjos guardiães trabalham pelo bem, 
mas respeitam o nosso livre arbítrio para que, 
respondendo por nossas escolhas, avancemos 
no caminho que leva a Deus. Quando resisti-

mos à sua influência e optamos por caminhos 
tortuosos, eles se afastam _ mas estarão sempre 
por perto, prontos para retornar quando os 
chamarmos. Sabem que nossos tropeços são 
temporários, e que estamos fadados ao pro-
gresso. Um dia, aprenderemos a lição.

Seu nome pouco importa, pois bem pode 
dar-se que não tenha nome conhecido na 
Terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo 
guardião. Podemos mesmo invocá-lo sob o 
nome de qualquer Espírito superior que sim-
patia nos inspire. 

Se nos dispusermos a ouvi-lo e a seguir-lhe 
os conselhos amorosos, teremos um guia se-
guro sobre a maneira correta de proceder nas 
diversas situações da vida corporal. Interrogai 
vossos anjos guardiães, dizem São Luís e Santo 
Agostinho. “Estabelecei entre eles e vós essa 
ternura íntima que reina entre os melhores 
amigos”.

SAIBA MAIS: O ANJO GUARDIÃO

Após a desencarnação de Allan Kardec, 
foram encontrados em sua residência 

inúmeros documentos e anotações que, reuni-
dos e compilados por Pierre-Gaëtan Leymarie, 
foram publicados no ano de 1890 com o título: 
Obras Póstumas.

Entre elas, encontramos informações precio-
sas do laborioso e árduo trabalho desenvolvido 
pelo codificador para estruturar e formar a obra 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, que em 
um primeiro momento chamava-se Imitação 
do Evangelho. Como demonstra a comunica-
ção mediúnica de 9 de agosto de 1863, através 
do médium Sr. d’Ambel, quando Kardec pre-
parava-se para um retiro pessoal na praia de 
Saint-Adresse, próximo a Havre: 

“Quero falar-te de Paris, [...]. Nossa ação, 
principalmente a do Espírito de Verdade, é 

constante ao teu derredor e tal que 
não a podes negar. [...] Compreen-
des agora por que precisávamos 
ter-te sob as mãos, livre de toda 
preocupação outra, que não a da 
Doutrina. Uma obra como a que 
elaboramos de comum acordo 
necessita de recolhimento e de 
insulamento sagrado [...]”.

Sem dúvida que, tamanho zelo 
por parte do Espírito de Verdade 
demonstrava o grau de importân-
cia desta obra em que Kardec se 

debruçava. 
“Com esta obra, o edifício começa a libertar-

-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a 
desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem 
impaciência e sem fadiga; o monumento estará 
pronto na hora determinada.[...]. O Espírito 
de Verdade te falou das rebeliões que já se le-
vantam na hora presente. São necessárias essas 
hostilidades para manter desperta a atenção 
dos homens [...]” (supracitado)

E não poderia ser diferente, já que, o conte-
údo que estava sendo trazido à tona, a forma 
com a qual fora abordado e tudo o que dele 
implicaria para a humanidade como conse-
quência moral, justificava tal atitude: 

“Esse livro de doutrina terá considerável in-
fluência, pois que explanas questões capitais, 
e não só o mundo religioso encontrará nele as 

máximas que lhe são necessárias, como tam-
bém a vida prática das nações haurirá dele ins-
truções excelentes. Fizeste bem enfrentando 
as questões de alta moral prática, do ponto de 
vista dos interesses gerais, dos interesses sociais 
e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser 
destruída; a terra e suas populações civilizadas 
estão prontas; já de há muito os teus amigos 
de além-túmulo as arrotearam; lança, pois, a 
semente que te confiamos, porque é tempo de 
que a Terra gravite na ordem irradiante das 
esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos 
nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta 
com a proteção do teu guia, guia de todos nós, 
e com o auxílio devotado dos Espíritos que te 
são mais fiéis [...]” (supracitado)

Kardec, como ele mesmo define na introdu-
ção da obra, estabelece como objetivo principal 
que todos os assuntos expostos, toda a exege-
se dos versículos testamentários inseridos no 
corpo, possuem como foco único o ensino 
moral de Jesus, posto que, este, é inatacável. É 
uma Doutrina que decorre da moral do Jesus, e 
negá-la, em qualquer um de seus pontos, seria 
negar o próprio caráter do Cristo.

Certamente, O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo não é apenas um livro que será exposto 
futuramente em museus, mas sobretudo, um 
roteiro palpitante de Vida Eterna.

Fabio Iop

À LUZ DO EVANGELHO

Praia de Saint-Adresse, por Monet
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