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EDITORIAL

AS LEIS DIVINAS
A

s Leis são sábias e justas, e estão contidas
em todos os reinos da natureza e muitas
vezes são interpretadas como castigos. Porém a
felicidade que cada indivíduo recolhe é o fruto,
o troféu do trabalhado realizado e não favoritismo, porque Deus não beneficia um em detrimento do outro.
Todas as conquistas ou derrotas são necessárias e são o fruto das nossas ações, de acordo ou
em desacordo com as Leis Divinas.
Temos à frente o carnaval, onde muitos aproveitam a oportunidade para libertar os vícios
aprisionados, e agem sem ética, deixando aflorar o que em essência deveria ser combatido.
Portanto, cabe aos que já são conhecedores
das Leis Divinas, aos que buscam o equilíbrio,
vibrar e orar pelos que ainda se comprazem na
sedução, nas drogas, nas bebidas, pois são ainda doentes da alma.
Que possamos aproveitar o tempo que Deus
nos dá para agirmos em favor desses irmãos,
lembrando que o Espírito, a medida que vai
desenvolvendo a moral e o intelecto vai se tornando seletivo nas escolhas, pois todos estamos
em aprendizado libertador para nos desfazermos das más inclinações, para que no futuro,
não tenhamos que passar novamente por repetidas e dolorosas provações.
Gosto muito de uma citação de Emmanuel,
contida no livro Pão Nosso, que diz “É da Lei

FOTOMEMÓRIA

que o Divino se identifique com a que seja
Divino, porque ninguém contempla o céu se
acolhe o inferno no coração.”
Trabalhemos pois contra a insensatez e busquemos a luz, e em nome do Senhor vamos
emitir vibrações que repilam as trevas e a maldade, reforçando as forças interiores. Deus é o
amor que atrai todas as criaturas, pois o universo é grandioso, e tudo temos ao nosso dispor.
O caminho que nos levará mais rapidamente
a perfeição é o da gratidão, porque quando
vemos toda essa beleza, toda essa harmonia,
todo esse esplendor, não temos dúvidas da existência desse Pai amoroso que nos cerca de todos os cuidados e que nos conduz através da
mãe natureza aos seus braços.
Diante do Espetáculo da Natureza, vemos o
esplendor Divino nos cercando, nos protegendo e nos elevando. Certamente quando mais
evoluídos estivermos, sentiremos mais gratidão
e amor nos nossos corações, substituindo as
mágoas, tristezas, sofrimentos e seremos focos
de luz.
Os estudos das Leis Divinas através dos
ensinamentos de Jesus e das instruções dos
Espíritos, nos auxiliarão na reforma íntima e
mudança de valores. O contato profundo e
diário com o Evangelho e das reflexões que daí
advirem, sentiremos a necessidade da vigilância sobre os nossos pensamentos, que segundo
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05/02 TERÇA
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09/02 SÁBADO
10/02 DOMINGO
11/02 SEGUNDA
12/02 TERÇA
14/02 QUINTA
16/02 SÁBADO
17/02 DOMINGO
18/02 SEGUNDA

Divaldo Franco realizou palestra na
Santur, em Balneário Camboriú, no dia
25 de agosto de 2007. Na foto estão
presentes também Milciades Lezcano,
presidente da Federação Espírita Para‐
guaia e Esther Fregossi, atual presiden‐
te da Federação Espírita Catarinense.

19/02 TERÇA
21/02 QUINTA
23/02 SÁBADO
24/02 DOMINGO
25/02 SEGUNDA
26/02 TERÇA
28/02 QUINTA

Leon Denis “Gera nossas palavras, nossas ações
e, com ele, construiremos, dia a dia, o edifício
grandioso ou miserável de nossa vida presente
ou futura”. (Livro: O problema do ser, do destino e da dor).
Portanto, o estudo nos auxiliará a pensar e a
Doutrina Espírita é um convite fraterno a cada
um de nós, visando o crescimento moral e
intelectual, compreendendo melhor o exercício
do Evangelho no Lar, que nos dará a paz interior e consequentemente nos sentiremos saudáveis, e mesmo quando o corpo estiver doente,
devemos buscar a cura Espiritual, e essa se dará
com a educação moral, lembrando Jesus quando afirmou: “Sede perfeitos”.
A educação moral transformará nossas vidas,
nos trará saúde física, emocional, mental e
espiritual; a caridade é o exercício do amor
segundo Paulo: “Cada um contribua, segundo
propôs em seu coração; não com tristeza ou
por necessidade, porque Deus ama o que dá
com alegria". (II Coríntios, 9:7)
Que possamos cooperar no bem com alegria,
porque Deus espera nossa contribuição para a
construção de um mundo melhor, e assim, queridos leitores, com esses artigos ricos de ensinamentos, desejamos uma boa leitura, e paz nos
corações.
Luzia Lúcia Hoier
Presidente da Casa de Jesus
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Datas Espíritas
de Fevereiro
01/02/1834 - Nasce, na Província de Sergipe, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, médium espírita, autor dos livros A Divina Epopéia, Do
Calvário ao Apocalipse e Jesus perante a Cristandade, todos publicados pela Federação Espírita
Brasileira; foi também Magistrado e Político.
01/02/1856 - Nasce em Resende (RJ), a professora
Anália Franco, criadora de várias instituições
educativas e de assistência social.
01/02/1905 - Nasce Peixotinho, Francisco Peixoto
Lins, na cidade de Pacatuba, Ceará; médium de
efeitos físicos, notabilizando-se pelas materializações luminosas.
05/02/1876 - Em Manchester, Inglaterra, são apresentadas moldagens em parafina de mão e pés de
espíritos materializados por intermédio do
médium William Osley.
06/02/1832 - Realiza-se o casamento de Allan Kardec com a professora Amélie Gabrielle Boudet.
07/02/1901 - Desencarne da poetisa Auta de Souza, na cidade de Natal (RN)
09/02/1980 - Desencarna, em 1980, Corina Novelino, trabalhadora da doutrina espírita no campo
de assistência social.
15/02/1926 - Desencarna Gabriel Delanne. Fundou em 1882 a União Espírita Francesa e o jornal
Le Spiritisme. Ao lado do filósofo Léon Denis, foi
um importante divulgador das ideias espíritas. Fez
conferência por toda a Europa, inclusive no "I Congresso Espírita e Espiritualista", ocorrido em 1890.
Compreendendo que o perispírito estava no centro
dos fenômenos espíritas, procurou distinguir mediunismo de animismo. A Federação Espírita Brasileira publica seus livros que abordam o aspecto
científico da Doutrina: A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, A Evolução Anímica, O
Fenômeno Espírita, A Reencarnação.
17/02/1927- Desencarna o grande mestre João
Henrique Pestalozzi. Kardec foi seu discípulo.

O EVANGELHO NO LAR
“A equipe familiar no mundo nem sempre é um
jardim de flores, por vezes é um espinheiro de preocupações e angústias, reclamando-nos sacrifício,
contudo impelidos, empurrados pelas causas do
passado a reunir-nos no presente...” (Emmanuel,
Fonte Viva).
Texto: Eliana Mara Dellatorre

E

ste alerta amoroso lembra-nos que o lar
é a primeira escola e realmente, na grande maioria, não reina a paz, o amor, a gratidão, mas estão cheios de conflitos de toda
ordem, como por exemplo, educação moral
ineficiente, dramas íntimos, ausência de adequada estrutura emocional, tendências inatas,
incompreensões, intolerância e obsessões.
Simples ou luxuosa, toda casa deveria ser
edificada sobre a rocha, tendo em suas bases
os alicerces espirituais do Evangelho de Jesus,
como diz Bezerra de Menezes, “Evangelho no
lar é Cristo falando ao coração” (FEB).
É fundamental compreendermos a grandeza dos labores das equipes espirituais durante
o culto do Evangelho. Eles assumem a responsabilidade de nos orientarem. Um trabalho
nos dois planos da vida, eficiente e produtivo
que nós nem podemos dimensionar, tamanha
a complexidade para amparar aqueles que
abrem as portas do lar e do coração.
Com o Evangelho as questões familiares se
resolvem e aprendemos a auxiliar a todos. Primeiro em casa, a melhorar a nossa qualidade
relacional, começando a desenvolver a escuta
sensível, sabermos como cada um está, quais
são suas dificuldades, seus anseios; seus con-

NOTA DA FEB: A ATUAÇÃO
DOS MÉDIUNS CURADORES

20/02/1822 - Desencarna em Salvador, Bahia, a
freira Joana Angélica de Jesus. Hoje, como Joanna
de Ângelis, trabalha em favor da Humanidade,
pelo médium Divaldo Pereira Franco.
21/02/1945 - Fundação da Instituição Espírita Cooperadoras do Bem Amélie Boudet, no Rio de
Janeiro (RJ), instalada por sua criadora e Presidente Idalinda de Aguiar Mattos.
26/02/1802 - Nasce na França o romancista Victor
Hugo; era adepto do Espiritismo.
26/02/1842 - Nasce Camille Flammarion. Astrônomo célebre, sábio e filósofo, extraordinário
investigador francês, famoso e respeitado autor
espírita, presidente da "Societé Astronomique de
France", diretor do Observatório de Juvisy. A Federação Espírita Brasileira publica seus livros: Deus
na Natureza, A Morte e os seus Mistérios, Estela e
O Fim do Mundo, entre outros.
Fevereiro de 2019

flitos. Entendemos as diferenças, que somos
uma individualidade. Vamos praticando a
resiliência, a tolerância porque é mais fácil
compreender o outro e conviver aprendendo
a estimá-lo quando sentimos e vivemos os
ensinamentos do Cristo.
O Evangelho no lar nos harmoniza com o
nosso passado e nos mostra a responsabilidade com o presente, pois à luz do Espiritismo
nos conscientizamos de que a reencarnação
num mesmo lar não significa obrigatoriamente uma reunião de almas afins, mas, na maioria das vezes, Espíritos comprometidos, no
exercício do perdão e da reconciliação. O
olhar sensível nos mostrará pessoas unidas
pelos laços consanguíneos, com necessidades
de conquistarem uma vivência harmoniosa
que possibilite a superação das barreiras,
desentendimentos e desajustes do passado,
abrindo uma janela para um novo sentimento
de fraternidade, união e amor dentro do mesmo lar.
Emmanuel diz ainda que “(...) É indispensável pagar com alegria os débitos que nos imanam a alguns corações. Propriedades magnéticas a fim de que venhamos a solver nossas
dívidas para com a humanidade. Inútil é a
fuga dos credores que respiram conosco no
mesmo teto, porque o tempo nos aguardará
implacável constrangendo-nos a liquidação
de todos os compromissos.
Em Leis Morais da Vida, Joanna de Ângelis
aconselha: “Acende o sol do Evangelho em
casa, reúne-te com os teus para orar e jamais
triunfarão trevas em teu lar, em tua família,
em teu coração.

A

Doutrina Espírita atua com o trabalho de caridade material e espiritual
desinteressada, sem nenhum propósito a
não ser o de auxiliar os necessitados.
“Toda a prática espírita é gratuita, como
orienta o princípio moral do Evangelho:
Dai de graça o que de graça recebestes” (O
Evangelho Segundo o Espiritismo, cap.
26).
O Espiritismo orienta que o serviço

espiritual não deve ocorrer isoladamente,
apenas com a presença do médium e da
pessoa assistida. Não recomenda, portanto, a atividade de médiuns que atuem em
trabalho individual, por conta própria. Estes não estão vinculados ao Movimento
Espírita, nem seguindo sua orientação.
A Federação Espírita Brasileira, junto ao
Movimento Espírita, fundamentada na
tríade Deus, Cristo e Caridade, pratica o
bem, levando consolo e esclarecimento à
humanidade.
“Não é a mediunidade que te distingue.
É aquilo que fazes dela”. (Emmanuel, em
Seara dos Médiuns, cap. 12, psicografado
por Chico Xavier).
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DEUS NA NATUREZA

A Cura Real
Texto: Loreni O. Neto

Q

Texto: Suzana Rodrigues Coelho

P

ara os cegos, tudo se acha mergulhado em
trevas, mesmo que o sol esteja brilhando lá
fora. A cegueira espiritual explica aqueles que
não encontram Deus e só assim se explica a
existência dos ateus.
A presença do Ser Supremo em tudo se revela
e a natureza é Sua notável expressão.
A Terra é a nossa morada, local de melhoria e
aprendizado. Precisamos, então, preservá-la da
destruição pelo uso adequado dos recursos naturais. E acima de tudo, devemos honrá-la como
uma dádiva divina.
Emmanuel nos diz que “a Natureza é sempre o
livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a
história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem,
evolvendo constantemente com o esforço e a
dedicação de seus discípulos”. (“O Consolador”,
Emmanuel – 1º parte)
É bem verdade que
a Natureza busca sua
harmonia e equilíbrio
e, por vezes, reage
contra nossas repetidas agressões. Mas,
podemos ficar tranquilos quanto a essa
questão: nosso livrearbítrio não tem o poder de decretar o fim
da humanidade ou do
Planeta.
Estamos,
sim, sujeitos à reparação de nossos erros e
exageros e, dessa forma, desastres naturais
se impõem como forma de sofrimento que nos obrigam a encontrar
novas soluções e assim o progresso também vai
acontecendo.

Kardec afirma em A Gênese: “ A geração que
desaparece levará consigo seus erros e prejuízos;
a geração que surge, retemperada em fonte mais
pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao
mundo ascensional movimento, no sentido do
progresso moral que assinalará a nova fase da
evolução humana “. (“A Gênese”, cap. XVIII, n.
20)
Quando saboreamos uma fruta, andamos de
pés descalços na areia, damos colo a um bichinho ou nos molhamos com a chuva, vemos o
altar sagrado onde Deus nos presenteia com Seu
Amor. A dor que vem também vai, mas sempre
fica a esperança de que algo melhor virá. Essa é
a fé que conforta, que nos coloca no íntimo a
necessidade de sermos gratos a alguém.
E essa gratidão nos eleva, nos aproxima do
Criador de tal forma, que à medida que avançarmos nos encontraremos mais ricos da herança
belíssima e preciosa que se apresenta através das
águas cristalinas, dos
ventos refrescantes,
das estrelas que guiam, dos pássaros que
cantam, da chuva que
revigora e transforma
semente em flor. E
daí, traremos o tesouro da vida no lugar
certo: no evangelho
vivido e exemplificado com Amor, através
das preces de agradecimento ao Pai, que
tudo nos deu de presente para nos enriquecer e fortalecer
diante dessa escola
que é a vida. Que possamos florescer e agradecer sempre, porque a
gratidão é generosa e libertadora do ser humano.

“A Natureza é sempre o
livro divino, onde as
mãos de Deus escrevem
a história de sua sabe‐
doria, livro da vida que
constitui a escola de
progresso espiritual do
homem (...)”
Emmanuel
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uais são as doenças da alma? Quais são as
causas das doenças do Espírito? O que
nos atinge a ponto de adoecermos, fazendo que
o corpo físico expresse o que há dentro de nós?
O corpo físico é uma janela, ele apenas reflete o
que temos dentro.
Investigando o Espírito e suas potencialidades
encontramos no livro “Ação e Reação” a história
de um atendimento feito por André Luiz e Silas.
Tratava-se de um rapaz obsediado pelos tios que
tinham o propósito de fazê-lo desencanar. Este
rapaz havia herdado uma fortuna do pai, obtida
através de assassinato dos irmãos que, agora na
espiritualidade, guardavam ódio terrível por
quem estava usufruindo dos bens.
André Luiz se surpreendeu porque Silas não
condenava os Espíritos, não censurava; mas passou a visitá-los e conversava com eles como se
quisesse aprender técnicas de obsessão. Silas
então pergunta a eles como era o processo que
permitia que tivessem acesso à mente daquele
rapaz para dominá-lo. Os obssessores responderam que todos nós temos um desejo central que
nos conduz. Basta soprar a brasa e somos estimulados por ele.
Através deste desejo central surgem doenças
no Espírito como indisciplina, revolta, cobiça,
ingratidão, ressentimento, ódio e incompreensão. São processos que se instalam e adquirem
vínculos espirituais e, não raro, gastamos várias
existências para reparar um desejo central mal
conduzido que nos dominou.
Por esta razão a doutrina espírita nos alerta a
respeito da reforma íntima e da mudança de
comportamento, ou seja: alerta a respeito da
mudança do tema central. Mas para que isso
ocorra é necessário o autoconhecimento, a fim
de detectar com clareza qual é o desejo central
que nos conduz.
“A cada instante a vida nos convida ao bem, ao
bom, ao belo. Quando fazemos o bem, nos permitimos fluir o bom e o belo, o ser Essencial se amplia
sempre, às vezes, acanhadamente, outras significativamente. Mas, nenhum dos exercícios que leva a
prática do bem e do belo fica perdido. Isso faz com
que o fluxo de energia se estenda do Ser Essencial,
vitalizando o corpo físico e o perispírito. Quando a
pessoa vitaliza o orgulho, o egoísmo, a rebeldia, a
presunção, etc., realiza o mal, a ausência de luz e de
amor que, por um esforço em vão, contrário ao Universo, forma um escudo bloqueador interrompendo
o fluxo luminoso energético salutar proveniente do
Ser Essencial.”
E, para a efetivação da cura real, temos a poderosa energia do amor através do Evangelho de
Jesus.
FILHO, Alírio de Cerqueira. Cura Espiritual da Depressão. 1ed. Santo André, SP: Ed. Bezerra de Menezes. 2006.
DIAS, Haroldo Dutra. Jesus - O Médico das Almas. Acesso
em: 10/01/2019. Disponível em: www.youtube.com/watch?v=VNKw4rmOjF0.
Essência Divina

Espiritismo
e Carnaval
Texto: Alexandre Esótico

D

izem os Espíritos
que, uma vez que o
homem tem a liberdade de
pensar, tem a de agir. Sem o
livre-arbítrio o homem seria como uma
máquina. Portanto, o Espiritismo não condena
o carnaval, entretanto, não incentiva as suas
festividades.
Apesar de suas manifestações artísticas e
culturais, o Carnaval evoca como tradição o
culto à vida material, a sensualidade e as paixões, ou seja, o culto à carne.
Quando Kardec nos apresenta a escala espírita, ele divide em 3 grandes grupos: Espíritos imperfeitos, Bons Espíritos e os Espíritos
puros. O curioso é que quando Kardec vai
descrever as características de cada ordem, ele
coloca como primeiro ponto para o grau que
se encontra o Espírito a influência que o espírito recebe da matéria, e após isso vai descrevendo as paixões características dos imperfeitos,
ou as virtudes dos mais elevados.
Sendo assim, todo movimento que nós fazemos, levando mais em conta a vida material,
em detrimento da nossa vida moral, geram
consequências que atrasam o nossa libertação
dessa influência da matéria.
Cada um de nós, tem a Lei Natural ou Lei
Divina, impressa em sua consciência e assim
sendo, cada um prestará contas de cada atitude, seja ela individual ou coletiva.
Desta forma, apesar de o espiritismo (e nem
Deus), não proibir qualquer pensamento ou
ato nosso, é possível, através dessa lente que a
Doutrina nos traz, compreender e decidir de
forma mais adequada para a nossa evolução
quais os caminhos que devemos seguir para
alcançarmos a nossa libertação do jugo da
matéria e ascendermos em direção de lugares
mais felizes.
Nesse período são cometidos excessos de
todos os graus, com abusos e desregramentos
no âmbito do sexo, das drogas, da violência;
exageros que não condizem com a vida espiritual, já que são vícios do corpo físico. Em
eventos como este, além dos agrupamentos de
pessoas buscando esses excessos, há também a
união de intenções com espíritos menos felizes, que sentem falta desses vícios buscando a
nossa companhia para que possam saciar esses
desejos materiais.
E gostaríamos também de lembrar aos nossos leitores, as palavas do apóstolo Paulo,
quando se dirigiu aos Coríntios: "Tudo me é
permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é
permitido, mas eu não me deixarei dominar
por coisa alguma."
Fevereiro de 2019

“Espíritas! Instruí-vos”
A Importância do
Estudo Espírita
ca da Doutrina Espírita, atendendo as pessoas que buscam esclarecimento, conhecimento e amparo. A Casa de Jesus oferece o
estudo doutrinário - sempre realizado em
grupo - o qual é mais eficiente que um estudo individualizado tendo em vista que o
Texto: Juliana Zucchetto
mesmo permite a troca de experiências,
posicionamentos, visões, compreensões, eviimportância do estudo da Doutrina
tando entendimentos equivocados e propiciEspírita remonta à época de Jesus. O
ando ânimo para prosseguir. Durante as
primeiro culto do “Evangelho no Lar” na
férias, no período de dezembro a fevereiro,
casa de Pedro nos mostra a importância do
propicia o Estudo
estudo em família,
“Introdutório
de
conforme nos inforO estudo constante da Verão”, aos sábados
ma o Espírito Luàs 16 horas, para
cius no belíssimo
Doutrina Espírita e o
que os frequentadolivro “Jesus no Lar”,
possam estar em
na psicografia de
propósito permanente res
constante estudo. E
Chico Xavier. As
primeira semana
cartas de Paulo de
de colocar em prática na
de março retoma o
Tarso aos cristãos
Estudo Sistematizade várias comunios seus ensinos são
do da Doutrina Esdades eram lidas e
pírita e das Obras
trocadas para as
fundamentais para a
Básicas em vários
elucidações devidas
correta execução de
horários que estão
nos centros de culdivulgados neste
tura evangélica dos
toda atividade espírita jornal e nos murais
templos apostólicos,
da Casa. É só escomesmo com toda a
lher o horário mais adequado e participar.
dificuldade e riscos da “clandestinidade”
O estudo da doutrina espírita nos Centros
devido à perseguição aos seguidores do
Espíritas também é a porta de entrada para
Cristo.
aqueles que desejam se tornar tarefeiros desAllan Kardec, conforme registra o Projeto
ta oportunidade abençoada que é trabalhar
1868, inserido em Obras Póstumas, orienta e
para Jesus. O estudo constante da Doutrina
adverte:
Espírita e o propósito permanente de colo“Um curso regular de Espiritismo seria
car em prática os seus ensinos, são fundaprofessado com o fim de desenvolver os
mentais para a correta execução de toda
princípios da Ciência e de difundir o gosto
atividade espírita.
pelos estudos sérios […] Considero esse
Segundo a benfeitora Joanna de Ângelis,
curso como de natureza a exercer capital
no capítulo 3, da obra “Vida Feliz”, psicograinfluência sobre o futuro do Espiritismo e
fia de Divaldo P.Franco, “o estudo liberta da
sobre suas consequências”.
ignorância e favorece a criatura com o disEncontramos semelhantes advertências de
cernimento. O estudo e o trabalho são as
Kardec também no O Livro dos Médiuns,
asas que facilitam a evolução do ser. O cocap. XXVII: “... estudai, comparai, aprofunnhecimento é a mensagem de vida.”
dai. O conhecimento só a esse preço se ob“Não alcançaremos a libertação verdadeitém. Como quereríeis chegar à verdade se
ra sem abolir o cativeiro da ignorância do
tudo interpretais segundo vossas ideias acareino do espírito. Quem aspire a entesourar
nhadas, que, no entanto, tomais por grandes
os valores da própria emancipação íntima, à
ideias?”.
frente do universo e da vida, deve e precisa
Revivendo o cristianismo puro, os Centros
estudar.” – Emmanuel, capítulo “Na Escola
Espíritas têm mantido estudos sistematizada Alma”, na obra “Estude e Viva”, psicogrados, destinados a clarear o pensamento relifia de Chico Xavier.
gioso, aliado ao científico e filosófico,
traçando diretrizes à vida espiritual.
Venha estudar a Doutrina Espírita na
Assim, é um dos objetivos do Centro esCasa de Jesus!
pírita promover o estudo, a difusão e a práti"Espíritas! Amai-vos, este o primeiro ensinamento;
instruí-vos, este o segundo." Eis o chamamento
contido no “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. IV, item 5.

A
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JUVENTUDE ESPÍRITA

O JOVEM DA GERAÇÃO NOVA
Jovens e André Trigueiro (2018)

Espírita ou não, o jovem está constantemente
conectado com o virtual, renovando as salas de
evangelização com novos conteúdos e compartilhando conhecimentos. Refletindo com Kardec
sobre a necessidade de o Espírito se retemperar
em uma fonte mais pura, ressalta-se o cuidado
necessário para oportunizar a esses jovens reencarnados vivências e experiências que façam contraponto ao que está de fácil acesso no mundo
atual.
A mocidade espírita da Casa de Jesus compartilha com vocês alguns dos Youtubers e
Canais de Conteúdo que nossos jovens
seguem, curtem e compartilham, tudo relacionado a eles, na luz do Espiritismo,
com um pouco mais de cor e humor. Se
gostarem, deem um like lá, abraços.

Texto: Cristina Turri

N

o livro A Gênese, Allan Kardec tece valiosas considerações sobre os tempos de
transformação que são chegados. Mais especificamente, no último item, a Geração Nova, aborda com profunda clareza a forma como se dará a
transformação da Humanidade terrestre afirmando que: “para que na Terra sejam felizes os
homens, preciso é que somente a povoem Espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem”. Esclarece que a
Terra não será transformada por um cataclismo
que extinguirá uma geração para que haja a possibilidade de que outra nova, de bons Espíritos, a
suceda, mas que tal fato ocorrerá gradualmente,
sem que haja mudança alguma na ordem natural
das coisas.
Será uma nova geração de Espíritos que se
distinguirá por inteligência e razão geralmente
precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a
crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior,
afirmando que não será composta exclusivamente por Espíritos eminentemente superiores, mas
também por outros, com certo progresso adquirido e predispostos a assimilar as novas ideias,
auxiliando no movimento de regeneração da
Humanidade.
Chama-nos especial atenção a afirmativa de
Kardec quanto às grandes partidas coletivas de
Espíritos, objetivando transformar mais rapidamente o espírito de massa, livrando-o das más
influências e possibilitando maior ascendência a
ideias novas. Alerta, pois, para a necessidade de
que se retirem os Espíritos de onde se encontram
para que possam se desembaraçar das influências
perniciosas no meio em que vivem e se retemperar em uma fonte mais pura. São Espíritos que
Página 6

estão maduros para essa transformação, mas que,
caso permaneçam sob as mesmas influências,
sob as mesmas ideias em que se
encontram, correm sério risco de
manter sua maneira de pensar e
agir, retardando o progresso possível de ser realizado.
Esse quesito nos leva a refletir
sobre o jovem da nova geração,
inserido em nossa sociedade e que
– conforme observamos nos meios de comunicação de
massa, redes sociais e
nos círculos sociais que
frequenta – está embaraçado em uma teia de influências contrárias ao
progresso moral, disseminada na cultura do
materialismo, do imediatismo,
da
sensualidade,
dos prazeres
efêmeros, da
exposição da
imagem, da
violência entre outras tantas situações.

Essência Divina

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL ESPÍRITA
NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT
Rua Amor Perfeito, nº 230
Conde Vila Verde – Camboriú
Voluntários da Casa de Jesus, prontos para os desafios de 2019 no Núcleo Espírita Erna Schmidt

O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a
caridade é a fonte de todas as virtudes.
Allan Kardec, O Livro dos Espíritos
Nunca somos tão pobres de bens materiais e
espirituais que não possamos doar alguma coisa
ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade.
Manoel Ph. de Miranda - Divaldo Franco.
Texto: Arlete Neumann Pfutz

A

o iniciarmos um novo ano de Assistência
e Promoção Social Espírita, vamos nos
aproximando um pouco mais da história e da
realidade das pessoas que vivem no bairro Conde Vila Verde, amparando com bondade, discrição e gentileza a todos que ali chegam. A
Assistência e Promoção Social Espírita devem
ser realizadas sem imposição, de forma integrada, com orientação doutrinária e assistência
espiritual, de modo que possa constituir-se em
um dos meios para a libertação espiritual do
homem, finalidade primordial da Doutrina Espírita.
Começando pela recepção a cada assistido,
através de um sorriso e um abraço fraterno, sempre nos colocando no lugar do outro no acolhimento. O próximo é nossa ponte para a evolução
espiritual, na medida em que estejamos dispostos a promovê-lo em valores da virtude e do
bem. Por meio desse contato, podemos ouvir
diversas histórias, às vezes lindas, em outros
momentos um pouco tristes, mas também
surpreendentes e acolhedoras, no qual transmitimos a mensagem de esperança de que somos
todos iguais perante a providência divina, apenas em estágios diferentes e, com isso, também
aprendemos muito com cada um desses companheiros de caminhada, pois é dando que vamos
receber, é consolando que seremos consolados e
amando que seremos amados.
Segundo a lei Divina, somente exercendo esse
desprendimento de nós mesmos, a doação e o
interesse pelo próximo, que acumularemos valoFevereiro de 2019

res imperecíveis que renderão uma felicidade
perene. Na escola da humanidade, muitas vezes
passa despercebida essa troca de sentimentos
que guardamos no coração, e essa afeição é que
sustenta nossa alma. A fraternidade praticada no
Conde Vila Verde é uma oportunidade de entrelaçarmos os corações na caminhada para o mundo de regeneração. Sabemos que estamos
passando por uma transformação material e
espiritual. Ainda somos almas imperfeitas, num
mundo de provas e expiações, a caminho do
melhoramento individual e coletivo.
De forma clara, o Mestre nos ensina que
retribuir com o bem a bondade que nos é feita,
não é virtude, mas simples obrigação. Não há
fórmulas milagrosas capazes de instalar o bem
na Terra, enquanto o homem não se modificar.
O cadastramento individual realizado pelo
NEES é uma forma carinhosa de aproximação
entre voluntários e assistidos na escola da vida.
Essa é uma grandiosa oportunidade que temos
em aprender a conviver uns com ou outros, praticando benevolência, indulgencia e perdão.
Muitos dos assistidos participam há anos das
atividades desenvolvidas, onde é oferecida a
evangelização de crianças e jovens, doutrinas,
passes, atendimento fraterno, atendimento às
gestantes, oficina de costura, crochê, pintura,
bijuteria, arteterapia, Inglês, alfabetização, bazar
e uma cozinha, onde são oferecidos um saboroso
café e um lanche aos assistidos. Na área da saúde
temos médicos, dentistas e auxiliares de dentistas, psicólogas e farmacêuticas. Essa assistência
acontece no mundo visível e invisível, por isso é
importante conduzir o trabalho de forma harmônica, pacífica e serena, oferecendo oportunidades a todos, para o seu próprio crescimento
espiritual, entrelaçando os corações em fraternidade.
A caridade é um trabalho de via dupla e cada
vez que nos dispomos a aliviar a carga que ainda
pesa nos ombros de nossos irmãos, estaremos
angariando amigos espirituais que nos aliviarão
nos momentos certos as nossas próprias dificuldades.

Atividades em Fevereiro de 2019:
Evangelização .......................... Recesso
Saúde ....................................... Recesso
Bazar ........................................ Recesso
Quinta-feira ............................. Recesso
Domingo .................................. Recesso

Atividades em Fevereiro de 2019:
- Dia 6 (quarta-feira), às 14h:
Evangelho no Lar e entrega do
auxílio-alimentação às gestantes;
- Dia 13 (quarta-feira), às 14h:
Evangelho no Lar;
- Dia 20 (quarta-feira), às 14h:
Evangelho no Lar;
- Dia 27 (quarta-feira), às 14h:
Evangelho no Lar.

Início das matrículas das atividades
em fevereiro na secretaria: Dias 20,
21, 27 e 28 às 14h.
Demais atividades
estarão em recesso

“Embora ninguém
possa voltar atrás
para fazer um novo
começo, qualquer
um pode começar
agora a fazer
um novo fim.”
Emmanuel,
por Chico Xavier
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Na Luz da Vitória
José Carlos De Lucca

LIVROS

Não há caminhos na vida
RESSURREIÇÃO
sem obstáculos. Saiba
E VIDA
como vencê-los e alcançar
Yvonne
Pereiranos ena vitória!A.Baseado
sinamentos da doutrina
A médium
Pereiespírita Yvonne
e com A.
reflexões
ra entrega
carinhosamente
em mensagens de Chico
contos
dois pequenos
Xavier, o respeitadoseis
autor
José eCarlos
De Lucca
romances
narradospelo
Divina - presenteia-nos
Dezembro de 2018
com o “Na Luz da Vitória”, Espíuma
rito Leonespiritual
Tolstói, encerrando
ferramenta de compreensão
das crises
seuatitudes
testemunho
que atravessamos e das
capazesdedeimortasuperálidade
Além-túmulo.
Narrados
de
forma vibrante,
las.
transmitem ensinamentos sobre a reencarnação, a
obsessão eo psiquismo humano. Trata-sede
uma obra
Depressão,
indispensável para uma educação
intelecto
moral
Uma História de sóLIVROS
lida, firmada
em princípios verdadeiramente
Superaçãocristãos.

Evolução Para
O
Terceiro
CAMPANHA Milênio

Autodescobrimento
Uma Busca Interior
CONFERÊNCIA

Carlos Toledo Rizzini

Divaldo Franco

Estamos no
fimUM
de uma
DOE
era evolutiva de nosso PlaLIVRO,
neta e de suas cinzas surGANHE
gem os primeiros passos
de umaUM
novaSORRISO
civilização,
basta lembrar que o HoO mem
CJArte
e o DIJE agora
convidam
seus
doar um
moderno,
liberto
da amigos
atraçãoaterrestre,
livro
infantil
ou juvenil,
novo interplanetários.
ou usado, em bom
ganha
os espaços
e mundos
A
estado.
Os livros
doados
crianças
tecnologia
avança
e aserão
visãoentregues
humanaàstorna-se
cósmica,
a cada
inse aos
jovensrenovando-se
participantesedaampliando-se
Evangelização
do NEES,
tante. Núcleo Espírita Erna Schmidt.
o nosso

Ensaio de psicologia espírita, onde a instrutora
espiritual analisa o ser
real, conflitos, inconsciente e subconsciente, pânico, amargura, conquista de si, entre outros temas, facultando que
cada um descubra seus limites reais e verdadeiras aspirações. Sexto volume da Série PsicoDE
lógicaCONFERÊNCIA
Joanna de Ângelis, ESPÍRITA
com leitura independente. SANTA CATARINA 2018
Em comemoração aos 150 anos da obra A Gênese,
Homossexualidade,
O Desafio
de Viver
a Federação Espírita Catarinense
(FEC)
promove
ENCONTRO
Vários
Autores
Reencarnação
e
ao
longo
deste
ano
a
Conferência
Espírita
de Santa
APLICATIVO
ESTUDO
Catarina, com o tema central: “Espiritismo: Ciência,
Vida Mental
Como lidarPolo
com
a vida,
Walter Barcelos
Filosofia e Religião”. A Conferência
Norte-NorAMOR ERichard Simonetti INTRODUTÓRIO DE VERÃO
para
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REPORTAGENS
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de textos
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A Geração Nova
APLICATIVO
ma noassegurando
circuito danos
evolução
do indivíduo.
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às vezes estão em nossa casa, atingem familiares,
16:30 7º Painel - AndréTrigueiro
OEspírita eo MundoSustentável
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lificadas no conhecimento do Espiritismo, realizaEXPLICA
Divaldo Franco
do de modo simples e responsável. Os encontros
VALORES:
Roosevelt A. Tiago
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A Humanidade
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osso cotidiano, que
RÁDIO
Evangelização para gestantes,
Estudo da Série Psicológica de
Estudo Sistematizado de O
Doutrinas e Passes
HORÁRIOS CASA DE JESUS
ingem familiares,
VOLTEI
bebês, crianças e jovens
Joanna de Ângelis
Evangelho
Segundo
Segundas às 18h15 e 20h
Rua 600, nº 123, Centro,
A Casa
de Jesus agradece
a
percebamos.
SeráCamboriú
Domingos às 10h (0 a 9 anos) o Espiritismo
(Pré-requisito: ESDE completo)
Terças às 15h30
Balneário
Chico Xavier
todos por mais este ano
de camiSábados às 18h (10 a 12 anos) Quartas às 8h40
Quintas às 18h30
Quintas às 15h30
o por pessoas quanhada,
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Sábados às 18h
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(Pré-requisito: ESDE completo)
Estudo Sistematizado da
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de O Livro
Espíritos
nto do corpo físico, o intercâmbio mediúnico, Evangelho no Lar
Segundas às 14h
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