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CULTURA & INFORMAÇÃO
LIVROS
SOS FAMÍLIA
Divaldo Franco
“A família, na condição de grupo
consanguíneo, está formulando
um vigoroso pedido de socorro
à sociedade em geral”, afirma o
Espírito Joanna de Ângelis no
prefácio deste livro, no qual os organizadores, muito
oportunamente, reuniram vários esclarecimentos
e orientações numa tentativa de contribuir para o
ajustamento e o fortalecimento dos laços familiares.
O ESPÍRITO
E O TEMPO
J. Herculano Pires
O livro analisa o tríplice aspecto
da doutrina espírita e a prática
mediúnica. O homem e as gerações humanas morrem no tempo mas o espírito não, pois ele é a centelha oculta
que nunca se apaga e reacenderá a chama quantas
vezes forem necessárias para que a serenidade,
coerência e o amor o resgatem na duração dos
séculos e milênios. O tempo é o campo de batalha
em que os vencidos tombam para ressuscitar.

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

RETORNAM OS ESTUDOS
NA CASA DE JESUS

ENCONTRO ESTADUAL DA
ÁREA DA FAMÍLIA

Vamos estudar o Espiritismo? Estudar é libertador.
Os cursos disponibilizados pela Casa de Jesus
iniciam na primeira semana de março, são todos
gratuitos e requerem apenas a presença amiga e
interessada. Para saber mais sobre os cursos, dias e
horários, informe-se na recepção da Casa de Jesus.

ARTE ESPÍRITA

1º ENCONTRO ESPÍRITA DE ARTE
A importância da arte no espiritismo
Um movimento artístico voltado ao amor e à paz,
que mostre a manifestação da beleza eterna e eleve
nossos sentimentos ao Criador. Essa é a mensagem
que a FEC traz aos participantes do Encontro Espírita de Arte em SC, no dia 28/04, em Blumenau.
Serão seis oficinas (música, teatro, poesia, dança,
artes visuais e artes plásticas), de forma a trabalhar a
arte em suas múltiplas manifestações. Informações
no site da FEC: fec.org.br.

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

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)

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

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

Evangelho no Lar
Quartas às 8h
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ENCONTRO

Ano 13, Nº 158, Março de 2018 - Centro Espírita Casa de Jesus - Fundado em 1954

O CÉU E O INFERNO
Allan Kardec
Qual o destino do homem após
a morte física? Quais as causas
do temor da morte? Existem o
Céu e o Inferno? Como procede a Justiça Divina? Estas e
outras questões correlatas são devidamente esclarecidas à luz da lógica e dos ensinamentos dos
Espíritos. Kardec também registra numerosas
comunicações de Espíritos - felizes e infelizes
– que exemplificam toda a teoria exposta anteriormente.

ESTUDOS

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

Março é mês de retornar aos
estudos e à evangelização
na Casa de Jesus

A Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna
(Seove), em Florianópolis, sediará o Encontro
Estadual da Área da Família, nos dias 24 e 25 de
março de 2018. O encontro surgiu como resposta
às solicitações das equipes de infância e juventude do estado, que sentiam a necessidade de uma
participação mais efetiva dos pais/ responsáveis
no processo evangelizador dos filhos, por meio
de um envolvimento real junto às atividades.
Voltado para trabalhadores da área da família,
evangelizadores e interessados em integrar essa
área no centro espírita, o encontro vai promover ainda oficinas para troca de experiências
exitosas:
Oficina 1 – Trabalho com Grupos de Pais
Oficina 2 – Trabalho com Pais Gestantes
Oficina 3 – Trabalho com Idosos
Oficina 4 - Encontros da Família
Oficina 5 – Integração da família com a
evangelização da criança e do jovem.
Informações e inscrições no site da FEC:
fec.org.br
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FALE CONOSCO
Tem alguma sugestão, opinião
ou dúvida sobre o Essência
Divina? Entre em contato:
jornalessenciadivina@gmail.com

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

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

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

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

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

Esperanto
Sábados às 14h

Ilustração: Michelli Fitz

HERCULANO PIRES
PELOS OLHOS DE
SUA FILHA

VICTORIEN SARDOU
E A DRAMATURGIA
ESPÍRITA

SAIBA MAIS:
A PÁSCOA NA
VISÃO ESPÍRITA
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EDITORIAL - ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA
“Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará.”
Jesus (Jo, 8:32)

O

mês de março marca, na Casa de Jesus,
a retomada dos estudos regulares da
Doutrina Espírita. Distribuídos em diferentes
horários e dias da semana, os estudos são uma
oportunidade de contato mais íntimo com o
Espiritismo em seus três aspectos: científico,
filosófico e religioso.
Allan Kardec nos alerta diversas vezes, nas
obras basilares, sobre a necessidade de aprofundamento através do estudo para compreender os
preceitos da Doutrina em sua complexidade _
“uma ordem de coisas tão novas e tão grandes”,
como afirma o codificador.
O Espiritismo nos apresenta a convicção da
imortalidade da alma, da comunicabilidade entre espíritos encarnados e desencarnados, ensina
os mecanismos pelos quais ocorre a mediunidade, e vai além. Aproxima-nos de Deus, esclarece
sobre as perguntas fundamentais (quem somos,
de onde viemos e para onde vamos?) e oferece
um novo olhar sobre a vida.
Na Introdução do Livro dos Espíritos, em
que apresenta as bases da Doutrina, Kardec diz
que compreender o Espiritismo requer estudo,
observação profunda, continuidade e perseverança: “O estudo do Espiritismo é imenso,
toca em todas as questões da metafísica e da

FOTOMEMÓRIA

ordem social, e é todo um mundo que se abre
diante de nós”.
Na Casa de Jesus, procuramos seguir as recomendações do codificador com uma série de
atividades. São oferecidos estudos das Obras
Básicas, Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita (ESDE), aulas de Esperanto, estudos e
educação da mediunidade _ tão importante no
desenvolvimento da mediunidade responsável.
Temos ainda o método de ensino aulas por
temas do curso Introdutório, que permite a
adesão de participantes em qualquer época do
ano, voltado para aqueles que chegam à Casa
após o mês de abril interessados em estudar e
também como uma forma mais adequada de se
harmonizar com a Casa. Durante os meses de
dezembro, janeiro e fevereiro, quando há pausa
nos estudos regulares, a Casa de Jesus oferece o
Estudo de Verão, para que não haja interrupção
na busca por conhecimentos.
Este ano, teremos também pela primeira vez
o Estudo da Arte no Espiritismo. As aulas ocorrerão uma vez por mês.
Além dos programas regulares, os estudos
estão inseridos até mesmo, sutilmente, onde nem
mesmo percebemos. É o caso da Evangelização
da Família, que acontece todos os domingos paralelamente à Evangelização de Bebês e Crianças,
e também através dos encontros do grupo Vida
Familiar, que ocorrem em um domingo por mês.
Os estudos proporcionam conhecimento seDIA
01/03 QUINTA
03/03 SÁBADO
04/03 DOMINGO
05/03 SEGUNDA
06/03 TERÇA
08/03 QUINTA
10/03 SÁBADO
11/03 DOMINGO
12/02 SEGUNDA
13/03 TERÇA
15/03 QUINTA
17/03 SÁBADO
18/03 DOMINGO
19/03 SEGUNDA

Entrega de doces aos evangelizandos do NEES - Núcleo Espírita
Erna Schmidt - no ano de 2011.
Estiveram presentes crianças,
pais e voluntários.

20/03 TERÇA
22/03 QUINTA
24/03 SÁBADO
25/03 DOMINGO
26/03 SEGUNDA
27/03 TERÇA

HORA
15:30
18:00
08:30
18:15
20:00
15:30
15:30
18:00
08:30
18:15
20:00
15:30
15:30
18:00
08:30
18:15
20:00
15:30
15:30
18:00
08:30
18:15
20:00
15:30

Juliana Zucchetto,
presidente da Casa de Jesus

PALESTRAS DE MARÇO 2018

EXPOSITOR

O VALOR DO APLAUSO
SÃO CHEGADOS OS TEMPOS
PAPEL DA MULHER SEGUNDO O ESPIRITISMO
PAPEL DA MULHER SEGUNDO O ESPIRITISMO
PAPEL DA MULHER SEGUNDO O ESPIRITISMO
A VIDA NO MUNDO ESPIRITUAL
PAPEL DA MULHER SEGUNDO O ESPIRITISMO
A FORÇA DO AMOR
PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO
MISSÃO DOS ESPÍRITAS
MISSÃO DOS ESPÍRITAS
A COLHEITA É OBRIGATÓRIA
FAMÍLIA - DIVINA GRAÇA
A SEPARAÇÃO DO CORPO E DA ALMA NO DESENCARNE
LIBERTAÇÃO DO SOFRIMENTO
DESENCARNAÇÃO, A PASSAGEM
DESENCARNAÇÃO, A PASSAGEM
REENCARNAÇÃO
LIBERTAÇÃO DO SOFRIMENTO
NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO
A SAÚDE E A MORAL
O CONHECIMENTO COMO TALENTO DIVINO
O CONHECIMENTO COMO TALENTO DIVINO
A PRECE

ELAINE RAYMUNDO
JETRO B. OLIVEIRA
IZOLEMA ATOLINI
IZOLEMA ATOLINI
IZOLEMA ATOLINI
ROBERTO BASILIO
IZOLEMA ATOLINI
ROSMARY SCHWALB
ROGÉRIO ROSSOL
ALEXANDRE ESÓTICO
ALEXANDRE ESÓTICO
ANTONIO M CURY
ADILSON A SIMAS
SIDNEI LOURENÇO
ANDRE DE ALMEIDA
RO PACHECO
RO PACHECO
LORENI O NETTO
ANDRÉ DE ALMEIDA
GABRIEL CASTELAIN
AIRTON DORNELLES
TALES TEIXEIRA JUNIOR
TALES TEIXEIRA JUNIOR
RITA QUILANTE
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guro e fiel da Doutrina Espírita, para que saibamos discernir, diante da atual enxurrada de
informações, o que é e o que não é Espiritismo.
Lembremo-nos do alerta que vem do Evangelho
de João: “Meus bem-amados, não creiais em
todo Espírito; experimentai se os Espíritos são
de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm
levantado no mundo” (JOÃO, Epístola 1a, 4:1).
Conhecer os preceitos da Doutrina é um antídoto contra as interpretações equivocadas, um
desvendar de olhos que representará um importante impulso ao progresso do Espírito imortal.
A verdade de que nos falou Jesus encontra-se na
interpretação correta da mensagem Cristã. Por
isso, é preciso estar sempre estudando a teoria e
aplicando-a na nossa vida. “Só existe verdadeira
liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber
o sentido da vida. E perceber o sentido da vida
é crescer em serviço e burilamento constantes.”
(Emmanuel, em Fonte Viva, cap.173, psicografia
de Chico Xavier).
Não importa há quanto tempo temos contato com o Espiritismo, e o quanto estudamos _
teremos sempre o que aprender. Fica o nosso
convite para o estudo da Doutrina Espírita na
Casa de Jesus!
Boa leitura!

INSTITUTO BRASILEIRO
DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

R. Idalina Pereira dos Santos, 67
Agronômica, Florianópolis (SC) F: (48) 3028-0528

ACONTECIMENTOS O NASCER DA DRAMATURGIA
ESPÍRITAS DE
ESPÍRITA POR VICTORIEN SARDOU
MARÇO
01/03/1944 - A Federação Espírita do Estado de São
Paulo lança o jornal O Semeador.
04/03/1858 - Desencarna o magnetizador e pesquisador de fenômenos paranormais, Bento Mure; foi
ainda o introdutor da Homeopatia no Brasil.
05/03/1939 - Fundação do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro (RJ), tendo como
fundador e primeiro presidente o professor Arnaldo
Claro de S. Thiago.
09/03/1979 - Desencarna José Herculano Pires,
tradutor das obras de Kardec. Autor
de 81 livros de Filosofia, Ensaios,
Histórias, Psicologia, Pedagogia,
Parapsicologia, Romances e
Espiritismo, vários em parceria com Chico Xavier, sendo a
maioria inteiramente dedicada
ao estudo e divulgação da Doutrina Espírita.
09/03/1984 - Desencarna, no Rio de Janeiro, Yvonne
do Amaral Pereira.
16/03/1893 - Desencarne do pioneiro do Espiritismo
no Brasil, Luiz Olimpio Telles Menezes. Fundou o
Grupo Familiar do Espiritismo e o jornal Eco d’Além
Túmulo.
19/03/1839 - Nasce em Portugal, na Freguesia de
Águas Santas, Antonio Gonçalves da Silva Batuíra,
médium curador espírita.
20/03/1833 - Nasce na Inglaterra aquele que foi considerado o maior médium de efeitos físicos, Daniel
Dunglas Home.
23/03/1857 - Nasce Gabriel Delanne, o cientista da
Codificação Espírita. A Federação Espírita Brasileira
publica seus livros: A Alma é Imortal, O Espiritismo
perante a Ciência, A Evolução Anímica, O Fenômeno
Espírita, A Reencarnação.
25/03/1939 - Desencarna José Petitinga (José Florentino de Sena), fundador da União Espírita da Bahia.
28/03/1905 - Nasce Francisco Klors Werneck, um
dos fundadores da Liga Espírita do Brasil.
29/03/1772 - Desencarna o médium Emmanuel
Swedenborg, um dos precursores do Espiritismo.
31/03/1869 - Desencarna em Paris, vítima de um
aneurisma, Allan Kardec, O Codificador da Doutrina
Espírita.
31/03/1870 - É inaugurado em Paris, no cemitério
de Pére-Lachaise, o monumento funerário de estilo
celta para receber os despojos de Allan Kardec.
31/03/1903 - Desencarna Antonio Luiz Sayão, escritor espírita. A FEB publica sua obra Elucidações
Evangélicas.

Lucia Ferreira

V

ictorien Sardou foi um dos autores mais
fecundos da chamada “Belle Époque”
e um dos homens mais ilustres de seu tempo. Nasceu em Paris, no dia 5 de setembro de
1831, sendo obrigado desde cedo a granjear sua
própria subsistência, abandonando os estudos
posteriormente.
De abril de 1854, data da estreia de sua primeira peça, “La Taverne des Étudiants”, até
novembro de 1907, quando subiu à cena “L’
Affaire dês Poisons”, escreveu 81 peças teatrais e
obras líricas, entre elas “La Tosca”, que Puccini
imortalizou em forma de ópera e “Madame
Sans Gêne”. Se a sua obra de dramaturgo é extraordinária, sua vida não o é menos, pois foi um
dos autores mais elogiados e mais criticados, a
ponto de algumas de suas peças terem originado verdadeiras batalhas na opinião pública.
Sardou, que frequentava a “Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, presidida por Allan
Kardec, não tarda em revelar-se um excelente
médium. Participa de inúmeras experiências,
todas coroadas de êxito e, em breve, através
da mediunidade que hoje denominamos “psicopictografia” (uma manifestação mediúnica
pela qual um espírito, através de um médium,
se expressa por meio de pinturas ou desenhos),
recebe uma série de desenhos magníficos, assinados pelo Espírito de Bernard Palissy.
A Peça Teatral de Victorien Sardou - Spiritisme (por existir na época grande número de
obras em que figura o termo “Espiritismo”, o
título original francês, “Spiritisme”, é alterado
para Amargo Despertar), guarda o mérito de
ser a primeira obra a defender, no palco, as
ideias da Codificação Kardequiana. Foi encenada em 1896 no Teatro Renaissance, em Paris,
pela própria Sarah Bernhardt, o mais famoso
mito da arte cênica em todos os tempos.
A peça “Spiritisme” esteve entre as incluídas
no Index da Igreja Católica. Victorien Sardou,
entretanto, continua a escrever no decorrer dos
anos e não renega suas convicções espíritas.
Acumulou espantosa documentação sobre o
Espiritismo e participou de numerosas sessões experimentais, sobretudo com a famosa
médium italiana, Eusápia Paladino.
Sua última peça “L’Affaire des Poisons”, foi
representada no teatro da Porte Saint-Martin,
em dezembro de 1907. É inspirada no caso
Dreyfus, que empolgava a opinião pública
mundial e marca o apogeu de sua carreira. É

a última mensagem de um homem que, não
sendo isento de defeitos, manteve, uma rara
independência de espírito e uma força excepcional de caráter.
Victorien Sardou morreu na manhã de 8
de novembro de 1908, coberto de honras e
de glória. Gaston Doumerge, em nome do
Governo, Valdal, representando a Academia,
e Paul Hervieu, pela Sociedade de Autores,
pronunciaram discursos enaltecendo a obra
do dramaturgo de escol e convicto espírita.
Em 1924 foi inaugurado o seu monumento,
em Paris, obra do escultor Bartolomé.
No número de agosto de 1858, comentando
o artigo, “A propósito dos desenhos de Júpiter”,
pela “Revue Spirite”, Allan Kardec assim se
manifesta a respeito de Victorien Sardou:
O autor desta interessante descrição, é um
desses adeptos fervorosos e esclarecidos que não
temem confessar alto e bom som as suas crenças e colocam-se acima da crítica daqueles que
não creem em nada que escape do seu círculo
de ideias. Ligar seu nome a uma doutrina nova,
desafiando sarcasmos, é uma coragem que não
é dada a todos. E nós felicitamos ao Sr. Sardou
porque a possui.
Fazemos votos para que o Sr. Sardou complete,
o mais breve possível, o seu trabalho tão auspiciosamente começado. Se os astrônomos nos
desvendam, por sábias pesquisas, o mecanismo
do Universo, por suas revelações os Espíritos nos
dão a conhecer o seu estado moral e, como eles
mesmos dizem, é com o fito de nos excitar ao
bem, a fim de merecermos uma vida melhor!
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A DEVOÇÃO DE JOSÉ HERCULANO PIRES

“Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo.”
(Espírito de Verdade – O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo VI item 5).

Este mês, homenageando José Herculano Pires,
pedimos à querida amiga, palestrante e filha do
homenageado, que escrevesse algo sobre ele.
Heloísa prontamente colocou-se à disposição,
enviando-nos as seguintes palavras:
Heloísa Pires

T

odas as manhãs agradeço a Deus por meus
pais, avô materno e avó paterna terem me
recebido com tanto amor! E tios e primos! Mas
meu pai é uma figura muito forte na minha vida
na capacidade de educar com amor.
Minha mãe também é especial... Uma figura!
Lembro que ela cuidava de um grupo de bêbados
da rua para que eles não bebessem com o estômago
vazio. Fazia arroz, feijão, ovo frito ou uma carne
para ajudá-los. E eles chegavam em pequenos
grupos dizendo: vó! Vó! E comiam com alegria...
Que era a mesma da mãe.
Meu avô perdera tudo com o café, mas não
a alegria, o bom humor. Levava-nos à escola,
torcia feito louco no futebol, encantava-nos com
sua felicidade.
Lembro dos passeios com meu pai; longas caminhadas realizadas com leveza graças ao seu bom
humor. Das tertúlias, reuniões nas quais amigos
e vizinhos compareciam para conversar sobre
livros e autores... Das poesias que recitávamos...
Da alegria que reinava na casa. Meu avô ficara
viúvo e viera morar com meus pais com todos
os filhos; a casa se transformara numa escola de
jovens... Quando nos reuníamos um queria falar
mais do que o outro. Os pais adoravam receber os
amigos. Quem chegava participava das refeições.
Éramos quatro filhos, três tias, dois tios, o casal
e meu avô. Depois veio a Maria auxiliar minha
mãe e virou tia também. Os vizinhos, quase todos,
viraram espíritas.
Papai trabalhava e se aposentou nos Diários
Associados. Criou o Clube dos Jornalistas espíritas,
fazia muitas palestras e realizava Congressos. O
casal, nessa encarnação abriu as portas da casa
a todos que necessitavam. Realizavam ainda reuniões para estudar a Doutrina. Amavam Jesus e
Kardec. Viveram para a família e a divulgação.
Humilde, papai sempre que acabava de escrever
um livro, pedia opinião para algum amigo.
Ele e Chico Xavier eram grandes amigos. Emmanuel pediu que juntos escrevessem uns três livros.
Emmanuel falava e Nena Galves colocou no seu
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livro sobre Chico,” que Herculano era o metro que
melhor mediu Kardec. “Ele respeitava imensamente o mestre de Lyon e dizia que não havia alguém
com autoridade moral ou intelectual para tentar
superar Kardec; dizia que nesse caso a pessoa
precisava estudar melhor o Espiritismo. Ele passou
a vida estudando e se dizia aluno. Várias vezes
atendeu aos pedidos de Chico Xavier no sentido
de preservar o Espiritismo de deformações.
Muito alegre, em casa gostava de ficar com pijama e sapatos velhos. Adorava usar um perfume
discreto e andar bem barbeado. Nunca dirigiu,
caminhava até o ponto de ônibus, o que valia
como exercício.
O pai foi coroinha quando criança, teosofista
no inicio da juventude e depois espírita. Uma
vida linda dedicada à família, à divulgação do
Espiritismo e ao auxílio ao próximo além do trabalho para a sobrevivência. Quando desencarnou
descobrimos que ele auxiliava muitos indivíduos
com dificuldades financeiras. Jovem ele já adorava
de realizar eventos para auxiliar os que nada possuíam. Em um dos seus diários conta da alegria de
utilizar um microfone no evento de comemoração
do Natal dos pobres de Avaré.
Encanta-me saber que só conseguiu fazer a
Faculdade de Filosofia da Usp depois de casado
e com filhos porque os problemas econômicos o
obrigaram a trabalhar arduamente desde cedo.
Auxiliou na criação da Faculdade de Araraquara
e depois de lecionar durante alguns anos recebeu
uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes dizendo que era necessário que divulgasse em São
Paulo; obedeceu imediatamente e voltou para a
cidade que o acolhera tão bem.
Quando se aposentou aumentou o trabalho
escrevendo dia e noite. Não perdia um minuto. Escreveu: “Os sonhos nascem na areia” contando sua
juventude e sua vida em Cerqueira César; Minha
mãe falou: “é cedo para publicar essas lembranças;
isso é para o fim da vida.” O pai desencarnou pouco
tempo depois... Era a hora exata.
Estava com 65 anos, forte, alegre, enxergando
pouco mas continuando a andar de ônibus. Falávamos: “Pai é perigoso, você não está enxergando”.

O ESPIRITISMO À LUZ DO EVANGELHO

E ele: “Imagina, enxergo demais...”
Mas se a sala estava cheia com a família e netos,
como não enxergava direito cumprimentava a
família pensando que era visita; os netos diziam
quem eram e ele ria...
Nunca reclamou, substituiu a leitura pelo rádio.
Continuava a escrever numa máquina como eram
as antigas e cometia erros porque fora autodidata
na aprendizagem da escrita a máquina. Pedia que
lêssemos e ditava o que realmente queria dizer
quando escrevera... Sempre paciente...
Como fazia toda tarde antes de ir buscar meus
filhos na escola, parei para tomar chá ou café
com papai. Dr. Nilson, um amigo, estava lá. A
conversa tomou um rumo diferente... Começamos
a relembrar os que desencarnaram; a atmosfera
ficou leve... Lembro que eu disse: “nossa parece
que estamos no meio de anjos batendo as asas!!
Rimos e eu fui buscar as crianças...
Chegando em casa recebi o telefonema da minha
tia pedindo que eu fosse ao hospital porque o pai
fora internado por passar mal. Fui certa de que
logo ele estaria bem... A família ficou esperando a
cura e na garagem o pessoal continuou a reunião
que se realizava toda semana sem saber da ida
do pai para o Hospital São Paulo, perto de casa,
senão iriam todos para lá atrapalhando a cura.
Minha tia dirigia a reunião e um médium que
estava em desenvolvimento recebeu uma psicografia que dizia que velava por Herculano que já
desencarnara e que seria auxiliado para escrever.
Veio uma poesia linda pedindo a mãe que não
permitisse choro nem vela (BRINCANDO O Pai);
que ele como professor do interior queria café.
Como sempre brincava disse que a mãe era mais
esposa “do que esposo fui”, porque ela cuidava e
fazia milagres com as finanças... Pedia que respeitássemos o Espiritismo divulgando-o, que ele
em espírito e memória nos apoiaria...
Pedia à família querida... É o que tentamos
fazer: trabalhar pela divulgação do Consolador
prometido por Jesus de Nazaré. E exemplificarmos
o que Jesus faz por nós. Se puder escolher pedirei
a repetição dos pais, da família maravilhosa que
me recebeu nessa encarnação...

Fabio Iop

M

uito se tem pronunciado esta máxima, porém, pouco se tem refletido
em seu devido sentido.
Inicialmente, ao definir o primeiro e o
segundo ensinamento, o Espírito de Verdade, que guarda sua expressão máxima na
personagem do Cristo Jesus, não adiciona a
conjunção coordenativa “e” para relacionar
dois termos independentes que exercem a
mesma função, neste caso de somar duas
proposições em uma única máxima. Ou,
também, não utilizou o sentido de conjunção
lógica, donde, para que a máxima se torne
verdadeira, é necessário que ambas premissas
sejam verdades, portanto, amar e instruir-se
por completo, pois, se ama ou não se ama,

se instruí ou não se instruí, não há meios
termos.
Assim, estaria Ele cometendo um equívoco,
uma infração a Lei Divina que preconiza a
cada Espírito a liberdade de pensar, de refletir,
de deliberar sobre sua própria existência, isto
é, o livre-arbítrio.
Define, desta forma, se fazendo uso do
livre-arbítrio. Pois, ao indicar como sendo
um primeiro e um segundo ensinamento,
permite que se faça uma escolha entre um e
outro, ou ambos, a cada momento, sem que
exista uma ordem a se cumprir a semelhança
de um check-list ou de uma lista que para
seguir para o próximo passo, deva-se cumprir
o anterior por completo. Permitindo, deste
modo, que cada um de nós, dotados de inteligência, da capacidade de comparar e aferir
possíveis resultados, tome a devida postura
que mais condiz com a nossa individual necessidade de aprendizado. A exemplo, posso
não amar o livro, mas do livro faço uso para
instruir-me, assim, em um primeiro plano o
desejo de instrução e, tendo ou não o amor
como consequência, posto que, a moral desta
instrução pode ser subversiva. E, é nisto que
esta máxima do Espírito de Verdade reside:
Compreender que, a instrução tem por objetivo dignificar-me, tornar-me melhor, alguém
capaz de amar mais por compreender melhor
as situações, a tal convicção moral. E, vice

e versa, por amar eu desejo o saber, afim de
que, me torne melhor e por consequência
servir melhor ao bem.
Neste sentido, podemos afirmar que amor e
instrução são duas asas que promovem o voo
do Espírito a presença de Deus. Através do
amor valoriza-se a vida, através da sabedoria
pela vida somos valorizados. Por essa razão,
inegavelmente, ambas devem andar de mãos
dadas, afinal, temos todos a necessidade de
instrução e de amor, que patrocinam a libertação de nós mesmos.
Educando o solo que pisamos teremos alimento farto, educando a árvore colheremos
a fartura do fruto, educando a inteligência
conquistaremos a sabedoria, educando o
pensamento nos conquistaremos.
Se, em toda natureza a enxertia Divina
promove o crescimento e o aprimoramento,
não seria diferente com o Espírito. Todavia, permite a Providência Divina que cada
um perlustre o caminho como melhor lhe
convém, mas nem por isso, a necessidade
de adequação a Lei Divina deixa de existir.
Façamos uso do material educativo que o
Espiritismo nos oferece, afim de extinguir as
chagas da ignorância, saindo da letra para a
construção da Humanidade Nova, irradiando
a influência do Cristo em toda parte.
Ler Kardec, estudar Kardec é compreender
o sentido da vida.

SAIBA MAIS: A PÁSCOA NA VISÃO ESPÍRITA

A

origem da celebração da Páscoa está na
religião judaica, que comemora nesse
período a libertação do povo de Israel no Egito,
tendo Moisés como guia. A religião católica,
mais tarde, relacionou a data à aparição de Jesus
após a morte, entendida como “ressurreição”.
Numa referência ao judaísmo, apresentou a
volta do Cristo como uma nova libertação ou
salvação.
O Espiritismo, embora seja também uma
doutrina cristã, não celebra a Páscoa. O principal motivo é o fato de não entendermos o
fenômeno da aparição de Jesus da mesma
maneira que outras tradições do cristianismo. Respeitamos, entretanto, o entendimento
das religiões que comemoram a data e para as
quais a Páscoa tem um significado importante.
A Doutrina Espírita entende que a ressurreição, conforme é compreendida usualmente,
contraria princípios elementares da ciência.
Uma vez que o Espírito se desprende do corpo

físico, inicia-se imediatamente a decomposição. Não haveria, portanto, como um Espírito
retornar ao invólucro carnal dias após o desligamento dos laços fluídicos.
O Cristo, embora seja o mais puro Espírito
que já encarnou sobre a Terra, nosso modelo e
guia, deixou claro no Evangelho que não veio
“destruir a lei, mas cumpri-la” – o que nos leva
a entender que seu corpo físico estava sujeito
às mesmas leis que regem os organismos em
nosso planeta.
O que aparece a Maria Madalena e depois
aos apóstolos, como relata o Evangelho, é a
materialização do corpo fluídico de Jesus, seu
perispírito, organizador biológico que todos
nós possuímos, e que liga o Espírito ao corpo.
Não se trata, portanto, de um milagre, mas de
mais uma comprovação que o Cristo nos dá,
de que a vida continua.
É por isso que, embora a Doutrina Espírita
não reconheça a celebração pascal, respeitamos

a simbologia que a data tem para outras crenças.
Entendemos a Páscoa como mais uma prova
de que somos Espíritos eternos, em estágio na
Terra para que possamos progredir.
Por isso, o significado de renovação atribuído
à Páscoa merece nossa reflexão e um sincero
esforço, para que seja vivenciado todos os dias.
Cristo encarnou sobre a Terra para nos ensinar o caminho do amor. A nós, cabe renovar
sentimentos e visões ainda equivocadas de
mundo, para que aproveitemos ao máximo a
oportunidade da reencarnação que a bondade
de Deus nos concedeu.
Páscoa é um movimento de libertação, de
conexão com o elo divino que habita cada um
de nós, como Paulo tão bem exemplificou: “Fui
crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que
vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Minha
vida presente na carne, vivo-a no corpo, vivo-a
pela fé no Filho de Deus, que me amou e se
entregou a si mesmo por mim”. (Gálatas 2.20)
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INFÂNCIA, JUVENTUDE E FAMÍLIA
Evangelização
infantojuvenil
Casa de Jesus
“Para uma Sociedade Nova é necessário Homens
Novos. Por isso, a Educação desde a infância é
de importância capital”
León Denis (Sublime Sementeira)

T

odos os esforços têm feito os pais para
construírem um futuro melhor para seus
filhos, e ainda que estes esforços tragam privações
financeiras, o pensamento é sempre o mesmo:
“Faço tudo pela educação e pelo sucesso do meu
filho ou filha.”
É claro que este cuidado é necessário e inclusive faz parte de uma Lei Divina, que é Lei do
Progresso. Tem sido através destes esforços que
a humanidade tem se desenvolvido em várias
áreas da ciência e tecnologia, na medicina e nos
esportes, ou seja, tudo isso nos levou a evoluir
materialmente e possibilitar que no estágio em
que o planeta está, pudéssemos abrigar sobre
ele mais de 7 bilhões de espíritos, inclusive nós
e nossos filhos.
Mas também sabemos que a educação que
nos eleva nos aspectos intelectuais não são os
mais importantes para a elevação moral desses
espíritos que formam as futuras gerações. Aliás os apelos e interesses materiais têm cada vez
mais constrangido a moralidade, basta ver a que
ponto chegamos com relação a uma verdadeira
loucura pela ganância e poder desenfreados que
nos envergonha a todos no nosso Brasil.
Não queremos julgar as ações daqueles que

têm caído diante dos vícios e das oportunidades
do ganho fácil, o que queremos, no entanto, é
alertar aos pais e responsáveis dessa geração que
se forma, que mais importante que toda educação intelectual é a educação moral, a verdadeira
educação do espírito.
Allan Kardec afirma que o importante não é a
moral adquirida pelos livros, 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 filhos
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”.
Você quer apoio nesta MISSÃO de transformação dos espíritos que reencarnaram no seio
de seu lar?
A Casa de Jesus lhe oferece este apoio, que somado à sua dedicação e aos seus bons exemplos
de pai e mãe, iremos juntos levar a estes espíritos,
as mensagens do evangelho de Jesus corrigindo
hábitos e formando homens de bem.
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 método inclui a presença da mãe
ou do pai junto à criança. No mesmo horário em
nosso salão principal acontece a Evangelização
da Família, oferecido à todos os familiares da
evangelização, onde conversaremos sobre os
desafios familiares à luz do espiritismo.
Sábados das 17:30 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
idades de zero a 21 anos, sendo cada um com
sua característica própria de metodologia e
interação.
Início das aulas em 3 de Março. Solicitamos
à todos os interessados que matriculem seus
filhos, preenchendo a ficha cadastral na recepção da Casa de Jesus.
Traga seu filho e participe também dos nossos
encontros!

NOSSA JUVENTUDE ESPÍRITA - A SEMEADURA DANDO FRUTOS PRECIOSOS!

Depoimento da evangelizanda Isabela Cadini sobre o ERJE – Encontro Regional de Jovens Espíritas, durante o Carnaval de 2018:

Foi explicado para nós sobre a energia sexual, que
além de ser usada na hora do sexo, do beijo; pode ser
usada por maneiras que nem esperávamos:
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Uma vez Chico Xavier precisava usar suas energias sexuais e não pensava em nenhuma forma de
usá-las, Emanuel seu mentor espiritual disse então
para que Chico fosse correr no bosque; Chico foi,
mas de nada adiantou, então Emanuel disse, “Chico,
abrace uma árvore”, Chico o fez, mas novamente de
nada adiantou, passado um tempo, quando Chico foi
psicografar percebeu que desse modo conseguia gastar
suas energias sexuais. Desse modo Chico psicografou
mais de 400 obras durante sua vida.
Depois de ter ouvido essa história fiquei impressionada de que podemos usar nossas energias de várias
formas diferentes, e que em vez de gastar nossas

energias com sexo casual, podemos substituir por
coisas boas e produtivas.
Quando uma pessoa vai a uma balada, muitas vezes volta para casa com alguém que se sentiu atraída
fisicamente, e que irá durar só aquela noite.
Será que vale a pena? Por que não esperamos uma
pessoa que amamos de verdade para trocarmos nossas energias de formas positivas.
Saímos desse encontro renovados, agora pensando
melhor quando formos atrás de um relacionamento
e buscar por alguém que o amor seja recíproco.
Isabela Cadini de 15 anos

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

TRABALHO COM AS GESTANTES DO NEES:
AMOR AOS NOVOS ENCARNADOS
No mês de março com o retorno das atividades
de quarta-feira (Oficinas de Amor ) e quinta feira (Anália Franco), os trabalhos de Assistência
e Promoção Social Espírita de 2018 do NEES
voltam a todo vapor. Nesse mês a entrevistada
será a tarefeira Maria Bernadete Godoy que irá
falar sobre o atendimento às gestantes.
Reportagem: Marcia Paranhos

E

m 1996 sob a mentoria de Anália Franco,
o trabalho assistencial da Casa de Jesus
ganhou mais um reforço. Nascia ali o NEESNúcleo Espírita Erna Schmidt, onde o foco do
trabalho passou a ser as gestantes. A inspiração
veio depois uma visita ao Centro Espírita Nosso
Lar Casa André Luiz, na cidade de São Paulo.
De acordo com Maria Bernardete Godoy
que coordena o trabalho, o objetivo é dar apoio
espiritual, moral e material as futuras mamães.
“Várias gestantes são diaristas e quando estão
grávidas muitas patroas as mandam embora
pois não querem se comprometer com a gestação. O programa inicia desde quando elas
descobrem que estão grávidas até
o quarto mês do bebe”.
Como funciona: O trabalho
começa todas a quartas feiras às
14:00 horas, primeiramente com
palestra evangélica seguida de passes e água fluidificada. Em seguida
tem o curso de puericultura onde
os temas incluem como cuidar do
bebê, as etapas da gestação, DSTs,
vacinas, controle de natalidade,
entre outros. O curso é ministrado
por uma farmacêutica. Uma vez
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)

por mês uma psicóloga realiza uma dinâmica
entre as gestantes, seguida de um lanche. Toda
semana as gestantes também recebem uma
sacola com alimentos. Os filhos, os bebês e os
que tem de um a seis anos são cuidados pela
equipe da casa.
Maria Bernardete comemora: “Os resultados
desse trabalho são surpreendentes, pois as gestantes se sentem fortalecidas na fé, muitas são
mães solteiras ou com problemas familiares.
Quando estão no curso, dizem que ficam mais
calmas e mais esperançosas quanto ao futuro.
Nossa missão é acolher essa mãe sem a julgar,
pois entendemos que naquele ventre há um
espírito que precisa de todo o nosso amor, já a
encarnação muitas vezes não será fácil”, explica.
Segundo Cláudio Souza, presidente do NEES,
para o futuro há muitos planos.” A ideia é realizarmos a evangelização das mães com os bebês
que vão nascendo, nos moldes de como hoje
se faz aos domingos na Casa de Jesus, dando
continuidade a evangelização. É um trabalho
necessário e que temos a certeza, pode mudar
a vida de muitas famílias”.

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

Importante! A Casa de Jesus
convida todos a
participarem das nossas campanhas 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

DIA

HORA:

PALESTRAS DE MARÇO 2018

PALESTRANTE:

01/mar

Quinta

14:00

Motivados Por Jesus

Cláudio Marcio De Souza

04/mar

Domingo

15:00

Há Muitas Moradas Na Casa De Meu Pai

Rogério Russol

07/mar

Quarta

14:00

Motivados Por Jesus

Cláudio Marcio De Souza

08/mar

Quinta

14:00

Parábola Do Joio E Do Trigo

Paulo Henrique Chiesorin

11/mar

Domingo

15:00

Diferentes Situações Da Alma Na Erraticidade

Cláudio Marcio De Souza

14/mar

Quarta

14:00

Pai Nosso

Mª Bernadete Godoy De Souza

15/mar

Quinta

14:00

Caridade Para Consigo

Ro Pacheco

18/mar

Domingo

15:00

Diferentes Categorias De Mundos Habitados

Rosane

21/mar

Quarta

14:00

Simeão Sirineu

Jaime Nunes

22/mar

Quinta

14:00

Doutrina Espírita

Rosmary Cavichioli Schwalb

25/mar

Domingo

15:00

Destinação Da Terra - Causa Das Misérias Humanas

Vera Lúcia Fachinelli

28/mar

Quarta

14:00

Deixai Vir A Mim As Criançinhas

Elaine Raimundo
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