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EDITORIAL - FÉ E RAZÃO QUE LIBERTAM
“O Espiritismo não tem mistérios, nem
teorias secretas; tudo nele deve ser dito
claramente, a fim de que cada um possa
julgá-lo com conhecimento de causa”
A Gênese,
introdução à primeira edição.

N

o mês em que a 42ª Jornada Espírita
trará uma reflexão sobre a Gênese,
o último livro da codificação publicado
por Allan Kardec, em 1868 _ leia mais na
página 08 _ , o Jornal Essência Divina debruça-se, mais uma vez, sobre esta importante obra basilar da Doutrina Espírita. Foi
em A Gênese que Kardec, inspirado pela
Espiritualidade, reuniu o que ele mesmo
classifica como “um passo adiante” nas
consequências e aplicações práticas do
Espiritismo.
Era hora de mergulhar, com mais intensidade, na desmistificação de conceitos e na
compreensão dos fenômenos observados. A
formação da Terra, os fluidos da Natureza,
os supostos milagres, compreendidos agora
sob os ensinamentos coletivos e concordantes dos Espíritos e com o crivo da lógica,
como ressalta o codificador.
Kardec versa sobre o instinto e a inteligência, a encarnação, e explica a natureza

FOTOMEMÓRIA

psíquica dos fenômenos presenciados durante a época de Jesus. A racionalidade e a
ciência contrapõem-se ao desconhecido, ao
fantástico, e explicam, assim, a grandeza da
obra divina. A fé raciocinada compreende que os milagres não existem, mas que
toda a criação parte de uma inteligência
suprema e soberana, única e infinitamente
perfeita.
A obra é um manual de visão de mundo
para o espírita. Kardec nos alerta, de forma
ainda mais contundente do que já havia
feito nas obras anteriores, para a necessidade de compreender o que nos rodeia, de
confrontar sempre os novos ensinamentos
com a lógica e a razão _ e que a divindade
não reside no misticismo.
Enquanto espíritas, precisamos estar
atentos aos preceitos da Doutrina, que não
admite o culto exterior, os ritualismos,
e o culto a personalidades. Precisamos,
sempre, passar o que de novo se apresenta
pelo crivo da razão. Especialmente nos dias
em que vivemos, em que mensagens atribuídas a Espíritos superiores, muitas vezes
com conceitos deturpados, travestidos de
bondade, pululam nas redes.
E assim, passados 150 anos da primeira
edição de A Gênese, nossa 42ª Jornada Espírita, que se realizará em Balneário Cam-
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boriú neste mês, homenageando a obra
e refletindo sobre estes temas essenciais,
terá como base norteadora das palestras
e seminários a diretriz: Ciência e Religião
na Construção de Uma Nova Era. É uma
grande oportunidade de aprendermos
através do contato com nossos irmãos do
Movimento Espírita Nacional sobre temas
como Jesus, milagres e profecias; O bem e
o mal; Instinto e Inteligência; Construção
da inteligência; entre outros.
A Gênese é sobretudo uma obra de elucidação, e não por acaso é uma das bases
do Espiritismo. É essencial que os espíritas
estudem e conheçam a codificação, para
que possam avaliar com propriedade o
que vai de encontro às lições básicas da
Doutrina.
Sobretudo, é necessário compreendermos
que cabe a cada um de nós o progresso
moral e, consequentemente, espiritual. Mas
que respondemos, como um conjunto, pela
evolução da Humanidade. Aprendemos que
a natureza não dá saltos, e que estamos em
um lento processo de regeneração, no qual
todos temos responsabilidade.
Boa leitura!
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DATAS ESPÍRITAS
DE JULHO

A GÊNESE:
QUANDO INICIOU O QUÊ?

16/07/1193 - Nasce Clara, em Assis, Itália.
Religiosa do tempo de Francisco de Assis, uma
das reencarnações de Joanna de Ângelis, Guia
Espiritual do médium Divaldo.

Adilson A. Simas

15/07/1876 - Na Inglaterra, é realizada uma
reunião de efeitos físicos com o médium Slade,
em plena luz do dia, quando um Espírito se
materializa à vista de todos os presentes.
28/07/1890 - Na Inglaterra, em reunião de
efeitos físicos, com a médium Elizabeth D’Esperance, materializa-se um lírio dourado, com
7 pés de altura, estando presentes vários cientistas, entre os quais o Prof Alexandre Aksakof.
12/07/1891 - Nascimento, em Minas Gerais,
do esperantista Ismael Gomes Braga.
01/07/1898 - É publicado o primeiro número
da Revista de Estudos Psíquicos da Sociedade
de Estudos Psíquicos, em São Paulo (SP).
09/07/1918 - Desencarna na Itália a famosa
médium Eusápia Paladino.
20/07/1918 - Desencarne da médium Elizabeth D’Esperance.
17/07/1919 - Desencarne de William Crookes,
físico de renome internacional, descobridor da
energia radiante e que tornou-se espírita ao
estudar os fenômenos de materialização do
espírito Katie King.
09/07/1925 - Desencarne de Aristides de
Souza Spínola, que ocupou a presidência da
Federação Espírita Brasileira.
07/07/1930 - Desencarne de Arthur Conan
Doyle. Adepto do Espiritismo, Conan Doyle
escreveu A História do Espiritismo.
06/07/1932 - É publicada a primeira edição
do livro Parnaso de Além-Túmulo, pela mediunidade de Chico Xavier.
30/07/1952 - O Marechal do Ar Hugth Dowding, divulgador do Espiritismo, solicita ao
Parlamento da Inglaterra o reconhecimento
do Espiritismo como religião naquele país,
no que foi atendido.
26/07/1969 - Por solicitação da FEB, o Departamento de Correios e Telégrafos lança um selo
comemorativo do 1º Centenário da Imprensa
Espírita no Brasil.

o lerem esta mensagem, muitos trazem um conceito dogmático de como
começou o Mundo, seja por orientações familiares, educacionais ou religiosas, de que
o início era o nada e daí Deus criou Tudo.
Quem se acomodou com essa lição, sofre
ainda atualmente as consequências dessas
premissas antigas, pois é mais fácil receber
a “cola” do que pesquisar em busca de um
entendimento racional, notadamente com
o avanço da ciência e da tecnologia, desvendando os “mistérios e os milagres”.
Nossos conhecimentos de antigamente
eram baseados quase que totalmente na religião dominante de então, que considerava
herege quem não seguia seus mandamentos, e que mesmo considerando-se cristãos,
ousaram em nome do
Cristo cometer os atos
mais iníquos e violentos na história da humanidade.
Assim a lição lamentavelmente equivocada e disseminada
até hoje por muitas
religiões, que Deus criou o mundo em seis
dias e descansou no sétimo, analisada sob o
ponto de vista racional e científico, implode
em si mesma, ante o avanço da ciência e
da razão.
Vamos atentar tão somente para um ponto
dessa informação, que trata do cansaço do
Criador, após a criação, buscando em Jesus
a contraprova, quando Ele ensina que “Meu
Pai trabalha até hoje”. Ora, tal afirmação, se
considerarmos que Deus não para de criar,
sentimos que a obra onde estamos inseridos não cessa de crescer, sendo totalmente
equivocado qualquer informação de uma
pausa para o Criador.
Diante desse fato, podemos afirmar que o
Mundo vem aflorando para nós lentamente, à medida que vamos evoluindo moral
e intelectualmente, mas coube a ciência,
comprovar que as gerações pretéritas tinham
uma visão totalmente distorcida e opaca
do Universo, porquanto tinham no livro
do velho testamento, a gênese, atribuído a
Moisés, uma verdade indiscutível, desacre-

Jesus nos
ensina:
Meu pai
trabalha
até hoje.

“

“

02/07/1843 - Desencarna em Paris o criador
da Homeopatia, Samuel F. C. Hahnemann.

A

ditada em alguns pontos a cada existência
pelos fundamentos da ciência.
Não vou adentrar as primeiras contradições e explicações gregas, principalmente
sobre o átomo, água, fogo, ar, etc, que refutavam a ideia religiosa de então de que
Deus fizera o Mundo do nada, apenas com
sua voz, mas o estudo do livro que este ano
comemora cento e cinquenta anos da sua
publicação, por certo auxiliará e confortará
os corações inquietos, aflitos e esperançosos.
Após publicar o Livro dos Espíritos, dos
Médiuns, do Evangelho e do Céu e o Inferno,
o codificador do espiritismo publicou sua
última missão, que foi A Gênese – Os milagres e as Predições Segundo o Espiritismo,
que veio ratificar à humanidade existência
de outro mundo.
Nessa obra espetacular vamos encontrar conceitos e
provas da natureza
divina, a existência
de Deus, a origem
do instinto e da inteligência, e principalmente o papel da
ciência na gênese,
informando de uma
forma que podemos
compreender e entender os conceitos de
tempo e espaço, a variedade da matéria, a
diversidade e sucessão eterna dos mundos
e sua diversidade, além da vida universal,
e de forma sistêmica e racional a formação
do nosso globo.
Mas o que de melhor temos nessa obra
é a diferença entre a gênese orgânica e espiritual, que confirma cientifica e racionalmente a nossa origem, exemplificando
que a Terra é tão somente um local de estágio probatório e reparador, instituído
pela misericórdia de Deus para alinhar os
Espíritos em direção do bem, razão pela
qual para que sejamos felizes neste planeta
é obrigatório a reforma íntima para que
possamos retornar como Espíritos dignos
de nela novamente habitar.
Nesse contexto o Espiritismo é o alicerce de uma nova civilização, servindo de
base para as futuras conquistas morais da
humanidade, e cabe a nós que já estamos
comprometidos com a doutrina, servirmos
de exemplos para esta e gerações futuras.
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O JOVEM ALTRUÍSTA
Você sabe o que é altruísmo?

E

sse foi o tema escolhido pela 13a.
URE – União Regional Espírita,
para o EIJE 2018 – Encontro Itinerante Jovens Espíritas, que foi realizado no
Centro Espírita Luz do Caminho, em
Penha.
Oito Casas Espíritas da nossa região
participaram do EIJE com seus jovens,
totalizando mais de 70 participantes sem
contar os Evangelizadores e Dirigentes das
Casas. Mas afinal, o que significa autruísmo? Na verdade esta não é uma palavra
muito usada mas seu significado é sim
um dos mais estudados em nossas casas
Espíritas, pois ter um comportamento
altruísta é justamente a demonstração da
caridade com total ausência do egoísmo
e do interesse próprio frente às dificuldades alheias. Este é o comportamento
que caracteriza os verdadeiros Cristãos e
homens de bem, pois exercem a caridade
desinteressada.
Cada casa se preparou para exemplifi-

car ações altruístas através de oficinas de
arte com apresentações de cenas teatrais,
músicas, artes plásticas etc, mas para isso
tiveram que estudar e entender as 11 Leis
Morais, pois cada oficina teve que representar uma Lei Moral, assim ao final, todas
as Leis Morais foram representadas pelos
jovens de todas as casas.
A Juventude da Casa de Jesus ficou responsável por representar a Lei do Trabalho com a encenação de uma passagem

da Boa Nova, que Jesus busca o trabalho
na carpintaria de seu pai. Nossos jovens
também representaram a Lei de Liberdade
juntamente com a Casa André Luiz, de
Camboriú, através de dramatização.
Ser altruísta, ajudar o próximo sem esperar nada em troca, aplicar as Leis Morais
em nosso dia a dia é o desafio constante de
todos nós, e é com o objetivo de superar
esse desafio que as juventudes estão de
dedicando nas aulas de evangelização.

A BUSCA PELA PAZ INTERIOR NO MUNDO MODERNO
Leandro de Souza

D

esde meados do século XIX até os nossos
dias, a humanidade tem experimentado
uma evolução notável em termos de descobertas
que nos aumentam o conforto a olhos vistos: a
química e a eletricidade, no século XX tivemos
Einstein com a relatividade, Edwin Hubble com
a compreensão do universo. Mais no final do século XX, a medicina com meios de diagnósticos
mais precisos, operações mais seguras, menos
invasivas. A compreensão da química orgânica,
exercícios físicos fazem constantemente aparecerem novos recordes de longevidade.
Entretanto, quando adentramos ao campo
ético moral, as coisas parecem não caminhar
da mesma forma – se por um lado a ciência nos
melhora a qualidade da vida física, por outro
em nos aliviando este tipo de luta, que sempre
nos é uma prioridade quando a perda da saúde
é verificada, nossas mentes ficam livres para
buscar outras coisas as quais, com a saúde em
risco, não teríamos tempo hábil.
As “outras coisas” que nos referimos são
aquelas que parecem inofensivas, mas são as
Página 4

principais causas de vazios existenciais, tão frequentemente experimentados por tantos de nós:
os crônicos, que são oferta excessiva de prazeres,
como sexo desenfreado, drogadição, fome – as
soluções falsas, como suicídio, aborto, descriminalização de drogas também aparecem a reboque, defendidas por muitos com veemência em
intermináveis argumentações vazias de amor.
Onde a educação moral e emocional para suportar este tipo de exposição? O perigo das drogas, aborto, etc., já é bem conhecido, mas ainda
seduz a muitos mesmo assim. Mais perigoso
ainda são os males “disfarçados” de prazeres
ou diversões lícitas perante a sociedade, sendo
bem aceitas e até incentivadas em alguns casos.
Vejamos, entretanto, as consequências: os
grandes vazios existenciais, falta de objetivos,
levando a processos depressivos, transtornos
emocionais, abrindo as portas para processos
obsessivos e desorganização do organismo físico, tudo consequência da falta de paz interior
pois, não é possível sair do caminho traçado
pela consciência sem que esta acenda um alerta.
O que fazer? Não criemos falsas expectativas
de facilidade. Entretanto, podemos afirmar que

a solução é simples e não é novidade, mas nos
exige esforço pessoal para colocação em prática:
as trilhas de Jesus são sempre o primeiro ponto
de partida – não sobrecarregar a ninguém com
cobranças excessivas, mas sim gerar simpatias,
sempre preferindo exemplificar ao falar.
Saibamos liderar, estejamos preparados para
ouvir muito e “engolir” muito se quisermos ser
eficazes. Mas, principalmente, escolhamos bem
nossas lideranças: tantas celebridades, consagradas, até com justa razão em seus campos,
induzem muitos a novos cortes de cabelo, novas
vestimentas, etc., mas às vezes, exemplos morais
tremendamente degradantes – escolhamos líderes que nos guiem no caminho certo – Kardec
nos recomenda passar tudo pelo crivo da razão.
Reservemos tempo para nossa mente, nossa
ligação com as ideias superiores, que nos trazem
alívio, sempre que sintonizamos. Lógico que
não podemos nos limitar ao que citamos neste
modesto trabalho, existem tantas outras aflições
a conhecer – sugerimos a leitura da referência
apresentada e abrir os corações ao mais alto.
Referências: [1]: Franco, Divaldo: Liberta-te do
Mal,. Salvador, 2011:

O ESPIRITISMO À LUZ DO EVANGELHO
Fabio Iop
“Quem é minha mãe? e quem são meus
irmãos?”. (Mateus 12:48) - Evangelho
Segundo o Espiritismo, cap. XIV.

N

ão raras vezes as palavras ditas por
Jesus contrastam com os princípios
culturais, éticos e morais dos quais formam
nosso caráter quanto ser social. De particular modo, Ele buscava demonstrar que
a aplicabilidade da Lei Divina independe
da cultura humana. Assim, ao perguntar
quem era sua mãe e seus irmãos, o Rabi
Galileu perscrutava, com sua inalterável
benevolência, chamar a atenção para o título simbólico.
Os benfeitores da plêiade do Espírito de
Verdade ao inspirarem Allan Kardec, apresentaram na codificação do Espiritismo a
inegável importância da família para a formação e burilamento do caráter do espírito
imortal, que renasce no seio do lar mais
adequado as particulares necessidades. Na
imprescindível busca pelo equilíbrio entre
as almas que coabitam e relacionam-se, na
inadiável reconstrução dos laços de amor
e respeito, aprendendo através da doação

A

e da renúncia, da indulgência e da caridade, o caminho seguro da regeneração de si
mesmo através da relação com o próximo
mais próximo.
Indiscutível a importância da família,
o palco principal da encarnação, donde o
próprio Criador espera que seu filho trabalhe e dedique-se na escuridão da ausência de reconhecimentos egóicos, distante
das luzes dos holofotes do cenário da vida
social, angariando as verdadeiras e mais
sinceras obras de amor, devotamento e
abnegação.
Mas, por qual razão teria Jesus indagado
a respeito de quem seriam seus familiares?
Por qual motivo, Aquele que chegou a evolução suprema da qual podemos ter por
notícia, capaz de refletir a luz Divina para
todos que evoluem no orbe terrestre indistintamente, teria colocado em questão tal
significado? Teria Ele, colocado os próprios
familiares em posição descortês?
Evidente que não. É imprescindível notarmos o método no qual a ideia foi construída, procurando através de propostas
interrogativas sensibilizar o raciocínio, de
modo a buscar uma percepção sobre algo
acima das restrições materiais, do ponto de

vista mundano, da sua cultura e formação
ética. A família até então visualizada como
um instituto de aproximação dos seres nas
experiências comuns da vida, emerge para
um plano mais acima, mais elevado, demonstrando os laços existentes para a decorrência do aprendizado, da convivência,
nas oportunidades de cooperação recíproca,
onde a variável de aproximação genética e
consanguínea deixam de existir como limites.
Deste modo, as fronteiras agora projetam-se para os horizontes do território da
Família Universal, onde todos, filhos de
um mesmo Pai, passam a dar-se as mãos, a
cooperarem entre si, para si e por todos, na
sincera disposição de servir e compreender,
aliviar e auxiliar, porque somente assim, a
dor que nos invade se transformará no pilar de sustentação da alegria porvindoura,
pois que, o passado não deixará de existir,
mas, as suas lágrimas de fel serão o mel da
partilha e da alegria de estar com Jesus no
coração do próximo.
“Depois de Deus, a humanidade será o
tema fundamental de nossas vidas”.
(Emmanuel)

SAIBA MAIS: O FLUIDO UNIVERSAL

Espiritualidade nos revela que tudo o
que existe na Natureza deriva de uma
mesma matéria-prima, denominada de fluido
cósmico universal. Todos os corpos e substâncias se originam desse fluido divino. Os mais
puros se confundem com o fluido cósmico
universal, que assume o estado de eterização
ou imponderabilidade. O ponto oposto é o em
que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos há inúmeras transformações. Os fenômenos no estado de eterização
pertencem ao plano espiritual cabendo nas
atribuições do Espiritismo, enquanto que os
fenômenos materiais _ dos fluidos no estado
de ponderabilidade _ são da alçada da Ciência.
Os fluidos mais próximos da materialidade, os
menos puros, são os que compõem a atmosfera espiritual da Terra, igualmente densa e
materializada. Em mundos felizes os fluidos
são mais puros, aproximando-se do elemento
primitivo, o fluido cósmico universal.
Os fluidos são o veículo do pensamento.

Este atua sobre os fluidos como o som sobre
o ar; eles nos trazem o pensamento, como
o ar nos traz o som. É assim que podemos
compreender a ação da prece, através da
transmissão do pensamento, pois estamos
mergulhados no fluido universal que recebe
os pensamentos dirigidos e impulsionados
pela vontade do encarnado ao desencarnado.
Estabelecida a corrente fluídica entre um e
outro, transmitido assim de um ao outro o
pensamento, como o ar transmite o som. É
assim que os Espíritos ouvem as preces que
lhe são dirigidas, transmitem suas inspirações.
Compreendendo tal propriedade, a prece deixa de ser ritual místico e se torna mecanismo
lógico de comunicação.
Os fluidos carregam nossas paixões, vícios
e virtudes, e estão impregnados por nossas
ideias, sejam elas boas ou más. Kardec explica
que os maus pensamentos corrompem os
fluidos espirituais assim como os miasmas
corrompem o ar que respiramos. “Os fluidos

que envolvem os Espíritos maus, ou que estes
projetam são, portanto, viciados, ao passo
que os que recebem a influência dos bons
Espíritos são tão puros quanto o comporta o
grau da perfeição moral destes”.
A Natureza inteira está mergulhada no
fluido divino. E é por ele que podemos dizer que a divindade está em cada um de nós.
Carregando os atributos de Deus, o fluido
cósmico universal é veículo de sua ação inteligente, de sua previdência. “Nenhum ser
haverá, por mais ínfimo que o suponhamos,
que não esteja saturado dele. Achamo-nos
então, constantemente, em presença da Divindade; nenhuma das nossas ações lhe podemos
subtrair ao olhar; o nosso pensamento está em
contato ininterrupto com o seu pensamento,
havendo, pois, razão para dizer-se que Deus
vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós,
segundo a palavra do Cristo”, afirma Allan
Kardec, em A Gênese.
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O SENTIDO DA VIDA

Heloísa Pires

N

o livro “O sentido da vida”, José Herculano Pires, meu pai, faz, baseado
em Jesus e Kardec, um convite para compreendermos a finalidade da existência. O
objetivo não é sofrer, pois Deus nos criou
para a felicidade.
Mas como sabemos que Deus é Amor, perdão e Misericórdia?
Através dos ensinamentos do Mestre Jesus.
Nosso irmão mais velho, o modelo de homem
ideal, segundo “O Livro dos Espíritos”. Ele nos
ensinou o perdão incondicional. Ninguém
julga o ser no aqui ou no além, é o próprio
ser que se julga; não sabendo amar resolve se
castigar, incapaz de compreender que podemos corrigir nossos erros através do trabalho
e do amor ao próximo.
Somos herdeiros do Criador, mas, em pleno
século XXI, ainda não o compreendemos.
Somos filhos de Deus, da Inteligência Suprema do Universo e ainda sofremos porque nos
afastamos dos ensinamentos desse Pai amoroso. Então a vida terrena, educativa como
é, nos dá chances de aprendizados e resgates
de nossas faltas.
Existem também dificuldades, fruto do
Materialismo, da falta de fé. Como vencê-las? “Viver para que? Amar, formar família,
ler poesias, ouvir música, se somos paixões
inúteis? Se morremos e deixamos de existir?”
Sartre, na velhice, entrou em depressão,
pois sabendo que ia morrer, pensava que iria
acabar...
O materialismo não consegue apresentar
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sentido para a vida. O número de depressivos e
de suicidas continua a aumentar. Como evitar
esse grande problema?
A compreensão de que a vida continua além
da morte, de que somos imortais, indestrutíveis, de que as famílias não se destroem,
animam-nos a continuar a caminhada enfrentando desafios, compreendendo que jamais
estamos sós, estamos sempre amparados pela
espiritualidade amiga.
Quando compreendemos a vida como possibilidade de crescimento espiritual, desenvolvimento de nossas potencialidades luminosas, mudamos o nosso modo de pensar e
substituímos aos pouco o egoísmo e o orgulho
pelo amor e respeito ao próximo.
Segundo Herculano Pires, precisamos de
uma Sociologia Espírita que estude os fenômenos sociais à luz dos ensinamentos de Jesus.
Emmanuel, em “O Consolador” nos esclarece: “Até agora a Sociologia cuida do transitório,
do efêmero, num interesse materialista, incapaz
de considerar o futuro espiritual do homem”.
“Amai-vos” diz a Sociologia Espírita. O
homem novo, transformado moralmente,
compreende os dois planos interexistentes
e procura internalizar que o sentido da vida
é a busca incessante pelo aprimoramento de
nossas faculdades, morais e intelectuais, para
que possamos alcançar a perfeição e nos tornarmos exemplos ativos na obra do Criador.
O convite é a compreender o sentido da
vida que apresenta a possibilidade de nos libertarmos da dor e construirmos na Terra um
mundo de Regeneração, um mundo de Paz,
Respeito e Amor. Essa é a finalidade da vida...

PALESTRA
ESPÍRITA

M

uitos dos frequentadores das Casas
Espíritas, templos evangélicos e igrejas o fazem como um compromisso social,
tanto que comparecem nesses ambientes para
apaziguar suas consciências, e não têm ideia
do que é estar em um local dessa magnitude.
Há frequentadores de Centros Espíritas
que comparecem tão somente para receber
o passe e beber a água fluidificada, sem terem
a mínima noção do que envolve essas ações,
e por que elas são realizadas.
Alguns portam seus celulares e mesmo
colocando no modo silencioso continuam a
se comunicar durante as palestras, sem conscientizar-se de que não estão ali somente fisicamente, cumprindo um compromisso social,
mas buscando o consolo às suas aflições.
Poucos têm conhecimento do que é o pensamento, a vontade, a energia, a sintonia, a
vibração e outros elementos que se inter-relacionam para alcançar um resultado favorável
às necessidades de cada um. Por isso, às vezes
saem desanimados por não haverem sido atendidos nas suas pretensões.
Assim, a presença na Casa Espírita tem uma
finalidade primordial para o Espírito, seja ele
encarnado ou não, pois ali consegue ser atendido pela equipe espiritual e física, que zela
pelo ambiente nos dois planos da vida e que,
juntamente com a vontade do frequentador,
consegue auxiliar a liberar suas cargas emocionais, fazendo-o compreender a causa das
suas dores e a forma de se melhorar.
Portanto, todos nós, os trabalhadores e frequentadores devemos ter em mente que não
estamos aqui para resolver nossos problemas
de uma só vez, mas sermos amparados pelos
Espíritos Amigos que nos envolvem no seu
halo de amor, auxiliando para que tenhamos
força e coragem para suportar e aceitar as
nossas vicissitudes com resignação.
O amor ao próximo deve ser a base de quem
frequenta e de quem trabalha nestes locais,
razão pela qual o esclarecimento fraterno é útil
e necessário tanto para os que aqui comparecem para trabalhar voluntariamente, quanto
para os frequentadores que aqui vêm buscar
o consolo e a explicação para as angústias que
estão passando.
Assim, tenhamos a fé em nossos corações, de
que Deus é nosso Pai e que está sempre a nos
abençoar, razão da necessidade da humildade
redentora, abjurando da mente os problemas
físicos e mundanos quando comparecemos
neste ambiente de paz e harmonia, para sermos atendidos em nossas preces.

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT
NEES - UM CAMINHO PARA TODOS
Cláudio Souza

A

gora, pois, permanecem a
fé, a esperança e a caridade.
Destas três virtudes; porém a maior
delas é a caridade.
Entre essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade, mencionadas pelo
apóstolo Paulo (I Coríntios, XIII: 1-7 e
13), a mais excelente é a caridade”. Coloca, assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está
indistintamente ao alcance de todos, do
ignorante e do sábio, do rico e do pobre;
e porque independe de cor, sexo, raça e

de toda a crença particular.
Na questão 886 do Livro dos Espíritos,
descobrimos que o verdadeiro sentido
da palavra caridade, como a entendia
Jesus é a “Benevolência para com todos,
indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.” Assim, é possível compreendermos que os serviços de
assistência e promoção social espírita,
são, caridade. Também entendemos, por
consequência, que a verdadeira caridade
anunciada pelo apóstolo Paulo e depois
por Kardec são bem maiores do que os
simples serviços assistenciais.
Contudo podemos crer, de forma humilde e bem modesta que o NEES, num

esforço conjunto e contínuo vem oferecendo muitas possibilidades para o exercício da iniciação à generosa caridade.
Por isso, não importa quando, quanto ou como, o mais importante é que
os trabalhos de caridade podem até ser
idealizados no NEES, mas o nobre sentimento da verdadeira caridade deve a todo
o tempo povoar e contagiar os nossos
Corações - em todo o lugar.
Daí então o que nos leva a pensar que,
talvez não exista o melhor dia ou melhor
lugar para fazermos a caridade, pois ela
sempre surge toda vez que abrandamos os
nossos corações, toda vez que estendemos
a mão, toda vez que perdoamos.

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 pelo fone: 3360-7708
ou diretamente na recepção

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)

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

DATA

HORA PALESTRAS NEES JULHO / 2018

EXPOSITOR

01/julho - Domingo

15:00

BEM-AVENTURADOS OS AFLITOS

CLÁUDIO MARCIO DE SOUZA

04/julho - Quarta

14:00

TEMA LIVRE

CLÁUDIO MARCIO DE SOUZA

08/julho - Domingo

15:00

JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES

ROSANI INEZ HUNNOFF

11/julho - Quarta

14:00

TEMA LIVRE

CLÁUDIO MARCIO DE SOUZA

15/julho - Domingo

15:00

CAUSAS ATUAIS DAS AFLIÇÕES

VERA LUCIA FACHINELLI

18/julho - Quarta

14:00

TEMA LIVRE

Mª BERNADETE GODOY DE S.

22/julho - Domingo

15:00

CAUSAS ANTERIORES DAS AFLIÇÕES

ROGÉRIO ROSSOL

25/julho - Quarta

14:00

TEMA LIVRE

Mª BERNADETE GODOY DE S.
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CULTURA & INFORMAÇÃO
LIVRO

EVENTO

O CONSOLADOR
Chico Xavier
Sob a forma de perguntas e respostas, o Espírito Emmanuel
oferece um verdadeiro curso de
ensinamentos espíritas, tratando de assuntos sempre solicitados pelos que compreendem ser o Espiritismo
o Consolador prometido por Jesus. Enfocando o
tríplice aspecto da Doutrina Espírita, ciência, filosofia e religião, apresenta valiosas explicações
sobre as ciências fundamentais e tantas outras de
inquestionável valor doutrinário.

CURSO

CURSO
VIDA
FAMILIAR
O Centro Espírita Casa de Jesus convida
todos a participar da próxima edição do Curso Vida Familiar. Nesta edição - cujo tema é:
“Nossos filhos são espíritos. Nós também” trabalharemos com o livro “Nossos filhos são
espíritos”, obra célebre escrita por Hermínio
Corrêa de Miranda.
De forma leve, acessível e bem humorada, o
autor nos conduz desde os conceitos mais básicos até a mais alta responsabilidade de nossas
missões como pais e mães.
O curso será realizado dia 8 de julho, domingo,
das 16h às 19h, na Casa de Jesus. Não é exigida
a participação em cursos anteriores.
HORÁRIOS CASA DE JESUS
Rua 600, nº 123, Centro,
Balneário Camboriú

42ª Jornada Espírita

DIA DO ESPERANTO

13 -14-15 |Jul| 2018

150 anos de A Gênese

André Luiz
Peixinho
Salvador - BA

Carmen Lúcia
Waltrick Martins
Blumenau - SC

Heloísa Pires
São Paulo - SP

Marlon
Reikdal
Curitiba - PR

A 13ª URE realizará nos dias 13, 14 e 15 de julho, no
Centro Educacional Municipal Vereador Santa, em
Balneário Camboriú, a 42ª Jornada Espírita. O objetivo
desta edição é discutir Ciência e religião na construção
de uma Nova
Era. Confira
abaixo a programação:
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ
Entrada Centro Educacional Municipal
SEXTA
13/07/2018
gratuita
Vereador Santa
20h: Palestra -Rua
Educação
2450, 420espírita
- Centro em tempos de transição. Convidado- André Luiz Peixinho (Salvador - BA)
21h: Palestra: Jesus, milagres e profecias. Convidada:
Heloísa Pires (São Paulo - SP)
SÁBADO - 14/07/2018
09h: Palestra - Construção da inteligência. Convidada:
Carmen Lúcia Waltrick Martins (Blumenau - SC)
10h: Palestra - Instinto e inteligência. Convidada: Heloísa Pires (São Paulo - SP)
14h30 às 17h - Seminário - O paradigma espírita e
suas implicações na organização de seu movimento.
Convidado: André Luiz Peixinho (Salvador - BA)
20h: Palestra - Cultivo das emoções. Convidado: Marlon
Reikdal (Curitiba - PR)
21h: Palestra - O bem e o mal. Convidada: Carmen
Lúcia Waltrick Martins (Blumenau - SC)
DOMINGO - 15/07/2018
08h às 12h: Seminário - Uma reflexão sobre a contribuição das Casas Espíritas na prevenção do suicídio.
Convidado: Marlon Reikdal (Curitiba - PR).
Maiores informações na Recepção da Casa de Jesus.

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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COMEMORAÇÃO

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

Dia 26 de julho é comemorado em todo o mundo
o Dia do Esperanto. A data marca o lançamento
do primeiro livro que apresentou a pronúncia,
as regras gramaticais e o vocabulário desta nova
língua artificial.
O Esperanto foi criado, em 1887, pelo oftalmologista e filósofo polonês Ludwik Lejzer Zamenhof, para ser uma língua universal. O idioma
não pertence a nenhuma nação, e sim a todos.
A proposta é que cada povo continue a falar sua
língua materna e use o esperanto nas comunicações internacionais
Aos sábados, às 14 h, a Casa de Jesus, oferece um
Curso gratuito de Introdução à linguagem. Mais
informações podem ser obtidas na recepção.
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

