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DATA HORA PALESTRAS DE JANEIRO 2019 EXPOSITOR

01/01 TERÇA 15:30 COMO NOS PREPARAMOS PARA O ANO NOVO? LEANDRO DE SOUZA
03/01 QUINTA 15:30 RENOVAÇÃO RITA QUILANTE
05/01 SÁBADO 18:00 TEMA LIVRE TALES TEIXEIRA JUNIOR
06/01 DOMINGO 08:30 FAMÍLIA - COMPROMISSO REENCARNATÓRIO SUZI COELHO
07/01 SEGUNDA 18:15 FELIZ ANO NOVO CARMEN LUCIA W. MARTINS

20:00 FELIZ ANO NOVO CARMEN LUCIA W. MARTINS
08/01 TERÇA 15:30 BUSCAI E ACHAREIS ELIANA DELLA TORRE
10/01 QUINTA 15:30 O CRISTO CONSOLADOR CIMARA SARTORI
12/01 SÁBADO 18:00 TEMA LIVRE NILZA PEREIRA
13/01 DOMINGO 08:30 REMORSO IZOLEMA  ATOLINI
14/01 SEGUNDA 18:15 O FUTURO PERTENCE AO ESPÍRITO FABIO IOP

20:00 O FUTURO PERTENCE AO ESPÍRITO FABIO IOP
15/01 TERÇA 15:30 TEMA LIVRE NILZA PEREIRA
17/01 QUINTA 15:30 INFLUÊNCIA ESPIRITUAL ARARIPE AGUIAR
19/01 SÁBADO 18:00 OS TEMPOS SÃO CHEGADOS GABRIEL CASTELEIN
20/01 DOMINGO 08:30 NÃO SAIBA VOSSA MÃO ESQUERDA O QUE DÁ A DIREITA CLAUDIA FIGUEIREDO
21/01 SEGUNDA 18:15 DESPERTAR PARA O AMOR ANDRIETTA VIVIANI

20:00 DESPERTAR PARA O AMOR ANDRIETTA VIVIANI
22/01 TERÇA 15:30 REMORSO IZOLEMA  ATOLINI
24/01 QUINTA 15:30 VALORIZAÇÃO DA VIDA LORENI O NETTO
26/01 SÁBADO 18:00 O PODER DA FÉ ALEXANDRE ESÓTICO
27/01 DOMINGO 08:30 QUEM SÃO NOSSOS INSTRUTORES? ADILSON A SIMAS
28/01 SEGUNDA 18:15 O HOMEM DO BEM MAURY VIVIANI

20:00 O HOMEM DO BEM MAURY VIVIANI
29/01 TERÇA 15:30 MEU REINO NÃO É DESSE MUNDO GLECY  MUCZFELDT
31/01 QUINTA 15:30 SUICÍDIO NA VISÃO ESPIRITA PAULO HENRIQUE CHIESORIN

que somos é fazer aflorar o que temos de melhor, 
isto é, o aperfeiçoamento moral e intelectual, e a 
vivência prática do amor, como ensinou o Divino 
Amigo. E o comprometimento com a Doutrina 
Espírita é manter a pureza doutrinária e fazer sua 
divulgação para que possa auxiliar o homem a ser 
mais feliz: fazendo-o compreender os caminhos da 
evolução através do conhecimento e da prática das 
Leis Divinas.

 Objetivando relembrar os nomes dos que fizeram 
pelo Espiritismo o que ele é hoje, dentre muitos, 
trazemos à memória Léon Denis, orador brilhante 
que dedicou anos na divulgação da doutrina espírita, 
como conferencista e escritor que nos falou sobre a 
filosofia, do amor e do conhecer-se. Temos também 
Cairbar de Souza Schutel, o bom farmacêutico de 
Matão, que fazia da caridade a sua prioridade de 
vida, e ainda Anália Emília Franco, um grande vulto 
do Espiritismo, incansável semeadora da esperança 
em muitos corações.

 No Evangelho de Jesus, encontramos a luz que cla-
reia a nossa jornada evolutiva e no Livro dos Médiuns 
encontramos as comunicações, cujas mensagens nos 
orientam para a vivência da mediunidade com Jesus.

 Agradecida pela oportunidade que me foi dada, 
desejo uma boa leitura dos textos e um excelente 
ano novo para todos. 

Luzia Lúcia Hoier 
Presidente da Casa de Jesus

Chegou o ano novo, que na roda do tempo 
se faz presente novamente com seu brilho, 

esperanças e novos ciclos a serem cumpridos. E 
um desses ciclos é a nossa atuação em favor da Casa 
de Jesus.

 Estaremos trabalhando com toda a equipe da 
diretoria executiva, departamentos, coordenadorias, 
NEES, Conselhos Deliberativo e Fiscal, associados 
efetivos e colaboradores, para que os trabalhos da 
casa continuem a ser realizados com a maior har-
monia e amor, como sempre.

 Vamos procurar atender a todos os que buscam 
esse refúgio seguro, dando a cada um o apoio na 
medida das nossas possibilidades, assistindo, con-
solando e amparando à luz da Doutrina Espírita e 
do Evangelho de Jesus, instrumentos que somos da 
Espiritualidade que nos ampara.

 Rogamos a Deus que nos fortaleça para que nesse 
ano que inicia, possamos estar ativos na fé, fazendo 
que cada dia seja uma oportunidade de crescimento, 
exemplificando os ensinamentos de Jesus, sobretudo 
nos esforços em praticar a benevolência, a indulgên-
cia e o perdão das ofensas.

 Que Deus faça vibrar em nossos corações a es-
sência do belo, nos impulsionando para novas e 
produtivas realizações, usufruindo das energias sutis 
e poderosas que nos renovam as forças, percebendo 
seu brilho a nos envolver e seu amor a nos sustentar.

 O nosso compromisso como Espíritos imortais 

EDITORIAL - O RECOMEÇO ECTOPLASMA, 
FLUIDO EM 

VERSO E PROSA
Em verso e prosa, convido vocês a um passeio mental:

Ectoplasma é fluido vital,
Sua fonte é o fluido cósmico universal;

A espiritualidade manipula este material
Que, no médium, concentra a parte principal.

Então acrescenta ao da Natureza universal
E, junto ao da esfera espiritual,
Trabalha-se para a cura, afinal.

Parece tudo muito simples neste magnífico labor
Já que o fluido vital é responsável pelo nosso vigor.
Porém, no médium, não é tão dócil qual ao da flor;
Seus sentimentos darão ao fluido o seu real valor,

Porque ao trabalho, poderá completamente se opor.
Por isso sua participação requer vontade, 
responsabilidade, equilíbrio e muito amor.
É necessário foco em sua reforma interior!

O que aprendemos, vamos com vocês compartilhar:
É com o fundo que devemos que nos preocupar,
Porque a forma, superficialmente pode moldar,

Trata-se de aparência, roupagem ou técnica a utilizar;
Mas o que mais importa é o modo a se comportar

Diante do colega, de si, diante do estudo a realizar.
Também percebemos que, como grupo a trabalhar,

Temos a responsabilidade de conversar e harmonizar,
Porque desentendimentos virão sem cessar.

O que importa é manter saudável a discussão,
É natural que nem sempre concordarão;
Um colega, com você, pode se passar...

Você tem o direito de discordar, de não gostar,
Mas se tornar desagradável, já é outra reação!

Porque a verdadeira lição consiste em desvendar, 
cada qual sua própria imperfeição.

Se você não gostou, procure em si a verdadeira razão
Quase sempre esbarraremos no orgulho, este vilão!

E se ficar muito distraído observando seu irmão
Você não perceberá a sua real intenção.

Percebeu que, assim, não há o que perdoar?!...
Pois amanhã seremos nós, no calo de alguém, a pisar!

O perdão consiste em seu próximo passo a retificar.
E também é importante saber o que valorizar...

Vamos raciocinar, sem fazer distinção:
Essa dinâmica de agradar e desagradar

Existe apenas para SOMAR
Quando estamos dispostos a colaborar.

Vamos abrir o coração!
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das forças radiantes, e leva necessariamente, às 
formas invisíveis da vida, pois a elas se relaciona, 
fortemente. É por aí que a Ciência nova chegará 
a reconhecer a existência do mundo dos espíritos 
e que as imensas perspectivas do além se abri-
rão diante dela; O Espiritismo e o Clero Católico: 
através deste livro, respondia aos ataques contra 
o Espiritismo; O Espiritismo na Arte: nesse livro, 
explica detalhadamente o mecanismo da inspira-
ção, ‘procedimento de transmissão da luz divina’, 
e o importante papel que ela tem desempenhado, 
em todos os tempos, na evolução das artes e do 
pensamento; O Gênio Céltico e o Mundo Invisível: 
esta obra de grande valor histórico e cultural é 
uma verdadeira viagem ao mundo dos celtas, 
ressaltando também as semelhanças doutriná-
rias existentes entre o Espiritismo e Celtismo, 
incluindo o Druidismo; O Grande Enigma: é 
um livro de fé, apoiada na razão e na ciência, 
de serena elevação diante dos esplendores do 
universo; poema ardente de um espírito que 
procura os caminhos que conduzam ao mais 
alto; O Mundo Invisível e a Guerra: Impregna-se 
do verdadeiro espírito gaélico e de uma imensa 
piedade humana. O Progresso: mostra toda sua 
face elevada e liberal. Ele foi capaz de analisar, ao 
mesmo tempo, com grandeza d’alma, o progresso 
político, o social, o religioso e o progresso na 
Imortalidade; Os Espíritos e Médiuns: uma valiosa 
contribuição para aclarar o trato do Espiritismo 
experimental, pois seu autor é um homem ha-
bituado a lidar com médiuns e espíritos. É um 
livro do qual podemos extrair inúmeras lições, 
que nos ajudarão a compreender facetas das 
comunicações mediúnicas. Podemos concluir 
informando as obras Síntese Doutrinária - Prá-
tica do Espiritismo, Socialismo e Espiritismo e 
Congressos Espíritas de Liège-Bélgica: em parceria 
com Gabriel Delanne, e o Internacional de Paris: 
que contém seus discursos, tendo sido o seu 
presidente de honra.

Texto: Adilson Alexandre Simas

Quando se pensa em Léon Denis e o que 
ele representou e representa para o es-

piritismo, sentimo-nos consolados pelas suas 
lições. Desde a publicação de sua biografia, es-
crita por Gaston Luce, seu biógrafo, que muitos 
a conhecem, tentamos nominar suas obras, que 
não surgiram por acaso. Desde jovem expressou 
e conscientizou-se do porquê de seu retorno a 
este planeta, exibindo uma personalidade muito 
diferente, principalmente na leitura de obras qua-
lificadas e edificantes, respostas às suas questões, 
tanto que aos 16 anos já era considerado um 
brilhante orador e, dois anos após, conheceu o 
Livro dos Espíritos.

 Para aflorar a curiosidade, sintetizaremos seus 
livros e assuntos, começando por Cristianismo e 
Espiritismo, no qual o autor responde aos ataques 
costumeiros do clero romano, tentando com su-
cesso projetar sobre o Evangelho o clarão dessa 
luz secreta, na qual resplende a sublime figura de 
Jesus de Nazaré. Em Depois da Morte, ele fixa em 
primeiro lugar o ensinamento kardecista, depois 
de apresentar uma síntese poderosa a respeito. 
Livro verdadeiramente inspirado, em que a forma 
reveste a ideia de modo magnífico; O Problema 
do Ser, do Destino e da Dor: um dos mais conhe-
cidos e lidos livros do autor - responde de forma 
simples, didática e pedagógica as questões sobre 
quem somos, de onde viemos e para onde vamos. 
“Nós somos feitos de sombra e de luz. Somos a 
carne, com todas as suas fraquezas, e o espíri-
to, com suas riquezas latentes, suas esperanças 
radiosas, seus voos magníficos. E o que está em 
nós se encontra em todos os seres. Cada alma 
humana é uma projeção do grande foco eterno. 
É isto o que consagra e assegura a fraternidade 
entre os homens”; Giovanna: é um agradável 
romance em que o próprio Léon, interessado 
em difundir a doutrina espírita entre o grande 
público, criou, com seu estilo inconfundível, 
uma história fascinante que consegue ser didá-
tica sem perder o encanto do texto literário e o 
interesse de uma trama bem elaborada; Joana 
D’Arc, Médium: equaciona um grande problema 
histórico e analisa os fenômenos maravilhosos 
que ilustram a vida da virgem de Lorena, sendo 
uma resposta construída de verdade e beleza; No 
Invisível: enfocando especialmente as faculdades 
psíquicas e reunindo dados especiais e provas 
fornecidas pela experimentação do ponto de 
vista do fenômeno; O Além e a Sobrevivência 
do Ser: nessa obra ressalta a rica documentação 
apoiando a grande lei das vidas sucessivas, mo-
vendo-se em passagens majestosas, explica os 
fenômenos da vida e o mistério do destino se 
esclarece sob uma intensa luz; O Caminho Reto: 
extraído da obra Depois da Morte; O Espiritismo 
e as Forças Radiantes: é um estudo dos fluidos e 

O CONTINUADOR DE KARDECDATAS ESPÍRITAS 
DE JANEIRO

01/01/1846 Nasce o filósofo da Doutrina, Léon 
Denis, autor de vários livros doutrinários.

03/01/1412 Nasce na França Joana D’Arc.

04/01/1903 Desencarna o cientista 
ligado ao Espiritismo, Alexandre 
Aksakof. Nascido em Ripievka, 
Rússia, foi diplomata e conselhei-
ro privado do Czar Alexandre III. 
Começou a estudar os fenômenos 
espíritas em 1855, na Alemanha, em missão di-
plomática. Foi colaborador de William Crookes 
nas experiências de materializações do Espírito 
de Katie King; fez parte da Comissão de Milão 
para investigação dos fenômenos produzidos 
por Eusápia Paladino.  Escreveu o livro “Ani-
mismo e Espiritismo”, que foi publicado em 
1890 e traduzido para várias línguas, inclusive 
para o português. 

09/01/1862 Nasce em Gênova, Itália, Ernesto 
Bozzano, pesquisador de fenômenos espíritas.

10/01/1969 Desencarna a professora Zilda 
Gama, médium psicógrafa, tendo produzido 
por intermédio do Espírito Victor Hugo, di-
versos romances mediúnicos.

11/01/1971 Desencarna o médium José Pedro 
de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, 
vítima de acidente automobilístico.

12/01/1827 Nasce em Zurique, Suíça, 
Johann Heinrich Pestalozzi. Foi 
um dos pioneiros da pedagogia 
moderna, influenciando pro-
fundamente todas as correntes 
educacionais, sendo uma refe-
rência internacional. Dentre seus 
discípulos está Allan Kardec, que aos 19 anos, 
já  publicava obras para aplicar o método pes-
talozziano na França. Tanto Pestalozzi quanto 
Kardec pregavam a educação como desenvolvi-
mento harmônico de todas as potencialidades, 
como faculdades intelectuais, físicas e morais. 

17/01/1875 Nasce no Maranhão, Luís Olimpio 
Guillon Ribeiro, tradutor das obras de Kardec 
e presidente da Federação Espírita Brasileira.

20/01/1919 Desencarna Anália Franco, traba-
lhadora incansável da caridade, que fundou 
diversas instituições de abrigo aos necessitados.

21/01/1883 Desencarna Amélie Gabrielle Bou-
det, esposa de Kardec, aos 87 anos de idade.

30/01/1938 Desencarna Cairbar de Souza Schu-
tel. Fundador do jornal O Clarim e da Revista 
Internacional de Espiritismo.

31/01/1907 Eurípedes Barsanulfo funda o Co-
légio Allan Kardec, em Sacramento (MG), uma 
das primeiras escolas espíritas no Brasil.
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destino através do afanoso trabalho íntimo. Em 
semelhantes situações, deixamo-nos levar pela 
falta de vigilância convertendo os ouvidos em 
verdadeiro paiol de boatos, as mãos deixando 
de ser instrumento de trabalho viram lanças 
que ferem pelo desuso, a ociosidade nos visita 
no cotidiano na falsa esperança de uma convo-
cação direta pelo trabalho colaborativo e, não 
raras vezes, deploramo-nos no erro cometido 
menosprezando as novas oportunidades per-
manecendo em remorso destruidor. 

Emmanuel, pela mediunidade abençoada de 
Chico Xavier afirma que, para tudo na criação 
há um espírito de sequência que jamais deverá 
ser interrompido. Da semente surge a planta 
que dará flores, para somente depois surgir o 
fruto. Em uma nova proposta de renovação 
interior que surge a cada ano que começa, em 
um novo ciclo de experimentações, é impres-
cindível nos adequarmos a este espírito de se-
quência, exumando do coração os envoltórios 
entorpecentes que amortalham a alma, para que 
a esperança surja como o combustível que im-
pulsiona para novos empreendimentos, usando 
a coragem sem abuso, a verdade sem ser veículo 
de perturbação, a eficiência sem o pretexto da 

Texto: Fabio Iop

ADIANTE

“Maria escolheu a boa parte, 
que não lhe será tirada.” 
Jesus (Lc, 10:42) 

Durante a caminhada de encarnados, ano 
após ano nos propomos a uma nova 

jornada, a construir ou reconstruir o próprio 
caminho, enfrentando os velhos e conhecidos 
problemas para transformá-los em possíveis 
oportunidades, vigiando os episódios da vida, 
nas suas vastas experiências educativas, na ex-
pectativa de trazer a tona o esclarecimento de 
que somos portadores para que se estabeleça a 
convicção moral, deixando o velho homem para 
trás a fim de que o novo homem surja.

Entretanto, nem tudo são flores. 
Na maioria das vezes, após inúmeras vicissi-

tudes do novo ano que adveio, declaramo-nos 
acidentados pelas sombras do desânimo e da 
improdutividade, das situações difíceis que nos 
convocam a necessária restauração de nosso 

 

 O ESPIRITISMO À LUZ DO EVANGELHO

ANÁLIA FRANCO 
Texto: Cristina Turri

Anália Emília Franco Bastos, brasileira, 
professora dedicada a mudar, através da 

educação, a situação da desvalorização das mu-
lheres, defensora dos negros, órfãos, desafiou o 
preconceito no Século XIX. Nunca se acovardou 
frente aos costumes da época. Nasceu em Resen-
de RJ em 1853, sua mãe era professora e seu pai, 
contador e comerciante. Viveu num lar cheio 
de carinho e respeito, onde conversavam sobre 
todos os assuntos da vida conjugal, profissional 
e dos acontecimentos do momento, emitindo 
opiniões. Muito cedo aprendeu a ler e comprar 
livros. Os comerciantes comunicavam ao pai 
de sua transgressão à regra de que mulher era 
criada para cuidar da família e ter filhos, não 
precisando saber ler.

Mudou-se para São Paulo, onde em 1870 assis-
tiu a uma palestra na qual um casal de cientistas 
sociais apresentou os resultados de uma viagem 
que empreenderam, suas impressões sobre o 
sistema educacional e o papel da mulher na socie-
dade brasileira, no livro Viagem ao Brasil, 1865, 
causando profundo impacto na jovem. Sentia-se 
incomodada com a separação entre meninos e 
meninas (em minoria) e a ausência de crianças 
negras. Lia obras e escritoras que abordavam as-

suntos sobre abolicionismo e sentia que precisava 
contribuir para modificar a situação reinante.

A esposa de um fazendeiro lhe ofereceu a 
possibilidade de criar uma escola para atender 
à educação dos seus filhos e da elite do local. 
Anália verificou o que acontecia com os filhos 
dos escravos e cometeu um sacrilégio perante 
ao sectarismo preconceituoso da sociedade local. 
Junto aos filhos dos senhores de terras, colocou 
os filhos dos escravos e de empregados da fazen-
da. Isso causou grande tensão. Anália enfrentou 
a sociedade local, teve sua vida ameaçada 
e foi obrigada a fugir da cidade. Passou a 
viver com as Irmãs de Caridade na Santa 
Casa, que tinham muitos filhos. Porém, a 
cada dia chegavam mais crianças. A partir 
de então, alugou e custeou uma casa para 
abrigar os excedentes.

Entre os anos 1897 e 1898, sofreu de ce-
gueira, ocasião em que tomou contato com 
o Espiritismo. O caráter científico e a clareza 
com que a Doutrina Espírita abordava os as-
pectos espirituais da vida encantaram Anália. 
Nesse período, intensificou sua produção 
literária, escrevendo contos, matérias para 
jornais e revistas progressistas, livros e deu 
início a três romances: A Égide Materna, A 
Filha Adotiva e A Filha do Artista. Construiu 

71 escolas, 2 albergues, 1 colônia regeneradora 
para prostitutas, 23 asilos para crianças órfãs, 1 
banda musical feminina, 1 orquestra e 1 grupo 
dramático, além de oficinas para manufatura, em 
24 cidades paulistas.

Sua vida foi marcada pela luta em favor dos 
excluídos - foi professora, abolicionista, republica-
na, musicista, escritora e feminista. No momento 
em que retornou ao mundo espiritual, no dia 20 
de janeiro de 1919, estava em suas mãos agulha, 
linha e a Bandeira do Brasil.

rapidez, guardando o valor contido em cada 
atitude para proveito no autoconhecimento. 

Após a impiedosa ventania que açoita a na-
tureza, a vida ressurge.

O fogo que destrói é o mesmo que purifica 
o metal valioso.

A pedra que desce nas enxurradas é de mes-
ma natureza daquela que dilacera o grão de 
trigo para ser pão a mesa.

A chuva que estufa o leito dos rios inundando 
moradias e vidas, é a mesma que garante o liqui-
do precioso da higiene e do sustento orgânico.

Quiçá o médico de hoje que garante o pronto 
atendimento ao equilíbrio da vida orgânica, foi 
o criminoso de ontem.

Em tudo e em todos há a boa parte. São os 
tesouros da vida eterna. 

Paulo de Tarso, que conheceu os terríveis 
aspectos do combate humano dentro de si, 
ascendeu a Jesus seguro desse aprimoramento, 
deixando-nos o aviso: “Esqueçamos todas as 
expressões inferiores do dia de ontem e avance-
mos para os dias iluminados que nos esperam”. 

Ninguém progride sem renovar-se, cen-
tralizemos as forças em Jesus e caminhemos 
adiante.

Associação Beneficente Feminina e Instrutiva fundada por 
Anália Franco. Prédio tombado pelo Patrimônio Histórico da 
cidade de São Paulo.
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tou, provando a sua sobrevivência. Ele, então, 
resolveu aprofundar-se no conhecimento dou-
trinário, estudando as Obras Básicas de Allan 
Kardec e todas as outras publicadas em português. 
Em l5 de julho de 1905 fundou o primeiro núcleo 
espírita de Matão e região denominando-o “Cen-
tro Espírita Amantes da Pobreza”, hoje “Centro 
Espírita O Clarim”.  Em agosto de 1905, lançou 
o jornal “O Clarim”, um dos mais tradicionais e 
respeitáveis veículos da imprensa espírita onde 
a Doutrina é retratada para todos os públicos 
numa linguagem acessível e didática. Em 15 de 
fevereiro de 1925, lançou a “Revista Internacio-
nal de Espiritismo”. Tanto “O Clarim” quanto a 
“Revista Internacional de Espiritismo” circulam 
até hoje. Foi pioneiro de programa espírita pelo 
rádio, inaugurando em 1936, pela Rádio Cultura 
de Araraquara, uma série de palestras. Durante 
muito tempo manteve uma seção de crônicas e 
reportagens no “Correio Paulistano” e na “Platéia”, 
antigos órgãos da imprensa leiga.

Escreveu muitos livros, destacando-se as se-
guintes obras: “Espiritismo e Protestantismo”, 
“Histeria e Fenômenos Psíquicos”, “O Diabo e 
a Igreja”, “Médiuns e Mediunidade”, “Gênese da 
Alma”, “Materialismo e Espiritismo”, “Fatos Es-

píritas e as Forças X”, “Parábolas e Ensinos 
de Jesus”, “O Espírito do Cristianismo”, 

“A Vida no Outro Mundo”, “Vida e 
Atos dos Apóstolos”, “Conferências 
Radiofônicas”, “Cartas a Esmo” e “In-
terpretação Sintética do Apocalipse”.

Fundou também a Empresa Edi-
tora “O Clarim”, que passou a 

editar livros de outros autores. 
Cairbar Schutel foi um 

homem de fé, trabalha-
dor incansável, dinâmico, 
realizador e exemplo de 
virtude cristã, ao qual o 
movimento espírita rende 
gratidão.

Texto: Juliana Zucchetto

Cairbar Schutel nasceu no Rio de Janeiro, RJ, 
em 22 de setembro de 1868 e desencarnou 

em Matão, SP, em 30 de janeiro de 1938. 
Destacou-se dentre os pioneiros do Espiritismo 

no Brasil, no início do século XX, colaborando 
de forma grandiosa para que a difusão da nova 
Doutrina tivesse uma penetração até então des-
conhecida, impondo respeito e grande conside-
ração de todos. Atuou com garra e convicção no 
propósito de fazer com que a Doutrina Espírita 
conquistasse os corações dos homens. Suas ati-
vidades para alcançar seu intento de propagação 
da Doutrina que prometia restaurar os ensina-
mentos legados por Jesus há quase 20 séculos e 
trazer as verdades espirituais, não conheciam 
impedimentos. Resolvido a difundir a Doutrina 
Espírita pelos quatro cantos do mundo, ficou 
conhecido como o “Bandeirante do Espiritismo”.

Cairbar Schutel trabalhou desde muito cedo 
como prático de farmácia e aos 17 anos já era um 
profissional respeitável desse ramo, fundando sua 
Farmácia na cidade de Matão, interior de SP. Logo 
ficou conhecido como o “Médico dos Pobres” de 
Matão. Além de prescrever o medicamento, ele 
o dava gratuitamente aos necessitados. Sua 
residência tornou-se um refúgio para os 
pobres da cidade, onde muitas pessoas 
eram socorridas materialmente pela 
sua generosidade, mas, sobretudo, 
recebiam assistência espiritual. 
Dotado de grande sentimento de 
amor ao próximo, estava sem-
pre solícito e pronto para 
socorrer um enfermo ou 
um obsediado. 

Schutel teve o aflora-
mento de suas faculdades 
mediúnicas, sobressaindo 
a da psicografia, por meio 
da qual o pai se manifes-

O LIVRO 
DOS MÉDIUNS

Texto: Alexandre Esótico

O século era o XIX e 
tanto na América, 

quanto na Europa, fenômenos 
vinham ocorrendo. De um 
lado, batidas, sons, correntes 
nas residências nos EUA e de 
outro lado, mesas que pareciam ter vida pró-
pria. As pessoas se reuniam em festas frívolas 
para assistir a dança das mesas e para fazer 
perguntas, as quais eram respondidas através 
de batidas.

Certa noite, tais fatos foram acompanhados 
pelo senhor Rivail, que, até então incrédulo, 
pensava que tais fenômenos seriam explicados 
pelo magnetismo.

Ao participar de uma reunião, aquele que 
viria a ser conhecido por Allan Kardec, per-
cebe que tais fatos não se explicavam pelas 
leis conhecidas, e que por trás dessas batidas 
deveria haver algum tipo de inteligência, já 
que as respostas faziam sentido.

Eis que o véu se levanta, e, aqueles que 
provocavam esses fenômenos se apresentam: 
“- somos os Espíritos dos homens que já ha-
bitaram na Terra.”

Allan Kardec passa a estudar, questionar 
esses Espíritos ao ponto de conceber toda uma 
nova Doutrina, porém, ele percebe que esse 
diálogo e que esses fenômenos eram provoca-
dos com a presença de determinadas pessoas, 
que Kardec denomina, então, como Médiuns 
e encontra a explicação para os fatos espíritas, 
que são de todos os tempos, uma vez que a 
mediunidade é uma condição natural da es-
pécie humana.

Para auxiliar todos os médiuns, e àqueles 
que querem compreender tais fenômenos com 
seriedade, no dia 15/01/1861, é lançando pelo 
codificador o LIVRO DOS MÉDIUNS.

Com a palavra, sobre o livro, Allan Kardec: 
“Nesse trabalho, fruto de longa experiência e de 
estudos laboriosos, procuramos esclarecer todas 
as questões que se ligam à prática das mani-
festações. De acordo com os Espíritos, contém 
a explicação teórica dos diversos fenômenos 
e das condições em que os mesmos podem se 
reproduzir. Mas, a parte concernente ao de-
senvolvimento e ao exercício da mediunidade 
foi de nossa parte objeto de particular atenção.

O Espiritismo experimental é cercado de 
muito mais dificuldades do que geralmente 
se pensa; e os escolhos aí encontrados são nu-
merosos. Eis o que ocasiona tantas decepções 
aos que dele se ocupam, sem experiência e co-
nhecimentos necessários. Nosso objetivo foi de 
premunir contra esses escolhos, os quais nem 
sempre deixam de encerrar inconvenientes para 
quem quer que se aventure imprudentemente 
por esse terreno novo.”

 

CAIRBAR SCHUTEL: 
BANDEIRANTE DO ESPIRITISMO

“O Espiritismo, exposto aos leitores em síntese, tal como o 
fazemos, proporciona duas vantagens bem nítidas: primeira, a 
de dar àqueles que nos lêem a expressão nítida, clara, racional 
da sua doutrina, que abrange as esferas religiosa, filosófica e 
científica; segunda, a de guiá-los a mais altos empreendimentos, 
infundindo-lhes nas almas o desejo de aprofundar a Revelação 
Nova, que veio iniciar uma nova era no progresso dos povos.”
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“Jesus, meus filhos, encontra-se conduzindo 
a nau terrestre e a levará ao porto seguro que 
lhe está destinado. Disputemos a honra de 
fazer parte de sua tripulação, na condição 
de humildes colaboradores. Que sejamos, 
porém, fiéis ao comando da sua dúlcida voz.”

 Bezerra de Menezes - (CFN, nov. 2007)

Que dizer para pessoas tão queridas, que 
sonham com a gente, que realizam com 

a gente? Que acreditam em suas possibilidades e 
que com simplicidade se expressaram? Marujos 
que confiam na própria experiência e na de velhos 
navegantes são espíritos em evolução viajando, 
sempre com a certeza que a barca continuará e 
que temos um farol a sinalizar. 

Para encerrarmos o ano de 2018, o Departa-
mento de Infância e Juventude da Casa de Jesus 
disponibilizou para nós um texto de agradecimen-
to, com muitos adjetivos usados pelos jovens de 
toda nossa região, que participaram dos nossos 
encontros do calendário anual, num acróstico 
com a palavra EVANGELIZANDO.

Repetidos ou não, adjetivaram com: Espiritismo, 
espiritual, especial, emoção, estimulante, espetacu-
lar, energizante, esplêndido, espirituoso, Evangelho, 
também esperança e equilíbrio.

“Nossos Filhos são Espíritos”, lição que veio com 
o estudo da obra de Hemínio C. Miranda, em 2018. 
Filhos, consanguíneos ou não, são compromissos 

que assumimos e a cada encontro firmamos isso. 
E, eles nos disseram: Valeu a pena! Não perco mais! 
Incomparável! Zen! Divertido! Gigante! Aprendi-
zado! Inesquecível! Incrível!

E ainda: Deus, vida, nós, experiência, amor, 
evangelizador e amoroso. Adjetivos que traduzem 
sentimentos generosos, é claro, porque respeitaram 
as nossas limitações, pois sabem que no momento 
foi o nosso melhor.

E os jovens que são amados por nós, chamamos 
seus pais para o Encontro da Família Espírita, para 
que saibam que já são Espíritos comprometidos 
com o caminho do bem, sinalizados pelo farol de 
Jesus, e que, sem perceber, estão trabalhando o 
futuro, a pré-concepção, porque um dia poderão 
receber Espíritos, como filhos.

Somos uma equipe que os jovens protagonistas 
qualificaram como: espírita, leve, gentil. Apareceu 
um dez, também damos para quem escolheu passar 
parte do seu fim de semana conosco. Foi da hora, 
gratificante, a gentileza do pai, da mãe, do irmão. 
Juntos trabalhamos. Chamaram de arte, diversão, 
libertação, valorização. Sim, da vida, o teatro, a 
música, as oficinas de arte. Artistas queridos, e 
que juntamos à equipe de poesia, para os quais 
compartilhamos o legal, divertido, empolgante, 
encantador, literário, esplêndido, animado, apai-
xonante, educativo e inspirador.

Evangelizar é toda a ação que estuda a Doutrina 
Espírita e vivencia os ensinamentos de Jesus, o 

Evangelho. Essa concepção cabe para os nossos 
encontros e assim o disseram: nobre, verdadeiro, 
zeloso, divino.

E, até um very good e muitos “ótimos” que atri-
buímos a todos e em especial aos nossos evan-
gelizadores. Alegre a presença das crianças e dos 
bebês. Um engraçado, descontraído, nada mal ao 
banquete espiritual recebido.

Galera top e natural se fez presente, alguns presi-
dentes de Casas Espíritas e a nossa diretoria da URE. 

Experiências exitosas têm sido nossos encontros, 
interessantes, objetivos, aconchego para o nosso 
coração, fortalecendo nossa amizade, sempre com 
as equipes de apoio que nem sempre estão pre-
sentes fisicamente, mas que sentimos a generosa 
vibração contribuindo para a harmonia da tarefa.

Interessante, e não poderia faltar, o adjetivo in-
teligente, com esse lembramos: “Deus, inteligência 
Suprema do Universo...” que permite para todos 
nós a Viagem Divina, a Evolução.

Então, para iniciar mais um ano de muito tra-
balho e dedicação, lembremos que o funciona-
mento da atividade de Evangelização nos Centros 
Espíritas dependerá, naturalmente, da estrutura 
organizacional existente, devendo considerar as 
especificações, necessidades e culturas locais, bem 
como as características das crianças, dos jovens e 
das famílias (pais) frequentadoras, visando uma 
organização adequada às condições e contextos 
vivenciados.

EVANGELIZAÇÃO 
DA JUVENTUDE 

2018
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O TRABALHO VOLUNTÁRIO

Texto: Arlete Neumann Pfutz

“A caridade é um exercício espiritual. Quem 
pratica o bem, coloca em movimento as for-
ças da alma.” Chico Xavier

“Felizes são aqueles que, por onde passam, 
deixam sementes de amor, de bondade, de 
afeto.” Divaldo Franco.

A ação voluntária, em sua essência, procura 
amparar os espíritos em dificuldade, mi-

nimizar as mazelas sociais e proporcionar maior 
qualidade de vida à comunidade, mobilizando 
energias, meios e conhecimentos em benefício de 
atitudes de interesse coletivo. As ações voluntárias 
fortalecem a solidariedade social e contribuem 

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

Importante!

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

Atividade em Janeiro 2019: 
- Evangelização: Recesso 
- Secretaria: Recesso 
- Saúde: Recesso 
- Bazar: Recesso 
- Quinta-feira: Recesso 
 
Atividade em Janeiro 2019 quarta-feira: 
- 16/01/19 entrega do Auxilio de alimentação 
para Gestantes. 
- 16/01/19 Evangelho no Lar 14:00horas
- 23/01/19 Evangelho no Lar 14:00horas
- 30/01/19 Evangelho no Lar 14:00horas
- Outras Atividades em Recesso

Atividades em Janeiro 2019 no Domingo:
- 06/01/19 Maristela
- 13/01/19 Rosane
- 20/01/19 Recesso
- 27/01/19 Recesso
 
Desejamos a todos os voluntários da 
seara de Jesus um excelente 2019 com 
muita luz, muita paz e alegria no coração.

para a edificação de uma sociedade mais justa 
e humana.

O trabalho voluntário se expressa de diversas 
formas e a doação é uma dessas manifestações. A 
doação de recursos materiais é fundamental para o 
atendimento das necessidades mais fundamentais do 
indivíduo, mas não se caracteriza somente por essa 
dimensão. Dispor de si mesmo, dedicar seu tempo, 
persistir na tarefa, ouvir com paciência, aceitar o 
outro em suas virtudes e equívocos, simplesmente 
ajudar sem esperar nada em troca, também são 
demonstrações dessa atitude divina. Só o amor e 
a caridade trazem o consolo aos corações aflitos e 
desesperados.

Dessa forma, a Direção do Núcleo Espírita Erna 
Schmidt, gostaria de agradecer o excelente trabalho 
desenvolvido durante o ano de 2018, gesto voluntário 
de amor que acendeu nos corações mais tristes uma 
luz de esperança. Sabemos que a união faz a força e 
também a diferença na caminhada do bem, e isso 
nós observamos em todas as pessoas que dedicam 
parte de seu tempo e de suas vidas nas atividades 
desenvolvidas no NEES.

Através dos ensinamentos do Mestre Jesus, de-
monstramos o amor, o carinho, a ternura, a amizade 
e a esperança de um novo amanhã.

Por esse motivo, só temos a agradecer a todos pelo 
excelente trabalho realizado no período.

Agradecemos aos companheiros anônimos por 
todas as doações de alimentos, roupas, medicamen-
tos, móveis, entre outros, deixados na Casa de Jesus, 
pois são fundamentais para aliviar o sofrimento de 
nossos irmãos menos favorecidos.

Aos diversos voluntários que auxiliam em nossas 
atividades, nosso mais profundo reconhecimento e 
gratidão, pois sem sua dedicação, não seria possí-
vel a realização desse trabalho maravilho que leva 
conforto e alegria à nossa comunidade.

Por fim, gostaríamos de reforçar nosso convite 
para que em 2019, todos permaneçam empenhados 
e possamos continuar contando com toda a sua 
colaboração e amizade. 

Apenas alguns dos muitos voluntários do NEES em 2018

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT
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PARÁBOLAS E 
ENSINOS DE JESUS

Cairbar Schutel

Constitui-se em um clás-
sico da literatura espírita. 
Editado em 1928, analisa 
de forma clara e objetiva as 
parábolas e ensinamentos 
de Jesus. Este livro nos leva 

ao entendimento real dos ensinos de Jesus à luz da 
Doutrina Espírita. As parábolas de Jesus, muitas ve-
zes interpretadas ao sabor dos interesses religiosos, 
nesta obra são detalhadas de forma a levar o leitor 
ao encontro do verdadeiro pensamento de Jesus.

INTRODUTÓRIO DE VERÃO  

O Departamento de Estudos promove, desde o dia 
01/12, rodas de conversa em caráter de estudo sobre 
assuntos como vícios, depressão, uso de álcool, vio-
lência, suicídio, etc. Temas do nosso cotidiano, que 
às vezes estão em nossa casa, atingem familiares, 
conhecidos e se instalam sem que percebamos.  Será 
um Estudo que acolhe, conduzido por pessoas qua-
lificadas no conhecimento do Espiritismo, realiza-
do de modo simples e responsável. Os encontros 
ocorrerão todos os sábados das 16h às 17h30min. 
Não há pré-requisitos para participação. Todos 
estão convidados! 

LIVROS ESTUDO

EVANGELHO

43ª JORNADA

A CRISE DA MORTE 
Ernesto Bozzano

O autor comenta os testemu-
nhos vindos do mundo es-
piritual, submetendo‐os ao 
processo científico da análise 
comparada, do que resultou 
um conjunto de revelações 
de irrecusável veracidade. 

Traça orientações sobre os objetivos de existência 
física, as bases da moral e dos deveres do homem na 
decisão do seu futuro. É confirmar as realidades de 
uma outra existência.

A CAMINHO DA LUZ
Chico Xavier

Objetivando orientar o homem 
de acordo com os desígnios da 
misericórdia divina, essa obra é 
merecedora de leitura e estudo 
para os que buscam compreen-
der nosso mundo. Emmanuel 

narra a história da humanidade sob a luz do Espiri-
tismo, apresentando-nos experiências que vão desde 
a gênese planetária até as perspectivas para o futuro.

Informamos que o Evangelho no Lar realizado na 
Casa de Jesus, quartas-feiras, às 8 horas, continua 
normalmente nos meses de Janeiro e Fevereiro. 

A 43ª Jornada Espírita acontecerá nos dias 01, 02 e 
03 de fevereiro de 2019, no Centreventos de Itajaí. 
Esta edição tem por base o livro Brasil, Coração do 
Mundo, Pátria de Evangelho. O evento é aberto a 
todos e a entrada é franca. Confira a programação:

SEXTA - 01/02 - Palestra. 20h - Semeadores na Pátria 
do Evangelho. Palestrante: Daniel Dallagnol (Curitiba)

SÁBADO - 02/02 - Palestra. 10h30 - Espiritismo em 
Nossa Vida. Palestrante: Gerson Tavares (Florianópolis)

SÁBADO - 02/02 - Seminário. 14h às 16h30 O Tra-
balhador Espírita no Mundo Moderno. Seminarista: 
Daniel Dallagnol (Curitiba)

SÁBADO - 02/02 - Palestra. 20h - A Lei de Causa e 
Efeito Ante o Progresso do Espírito. Palestrante: Gerson 
Tavares (Florianópolis)

SÁBADO - 02/02 - Palestra. 21h - O Belo e O Bem na 
Sensibilização da Alma. Palestrante: Edmundo Cézar 
(Curitiba)

DOMINGO - 03/02 - Seminário. 09h às 11h30 - Abor-
dar a Arte Dentro da Obra Espírita. Seminarista: Ed-
mundo Cézar (Curitiba)

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

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

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

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

Evangelho no Lar
Quartas às 8h

Evangelização para gestantes, 
bebês, crianças e jovens
Domingos às 10h (0 a 9 anos)
Sábados às 18h (10 a 12 anos)
Sábados às 18h (13 a 15 anos)
Sábados às 18h (16 a 21 anos)

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

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

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

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

Estudo Sist. de O Céu e o 
Inferno (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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