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  m 18 de abril de 1857, nasce uma nova era 
para a humanidade com a codi�cação da Dou-
trina Espírita, pelo ilustre Hippolyte Léon Deni-
zard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, e 
nesta data foi lançada a primeira edição de o Li-
vro dos Espíritos, razão pela qual este mês se tor-
na tão especial, contendo os princípios da Dou-
trina Espirita, nos revelando a imortalidade da 
alma, a natureza dos Espíritos, as leis morais, a 
vida presente e o porvir da humanidade.

O Espiritismo surge com esse livro, com en-
sinamentos profundos, trazidos pelos Espíritos 
Superiores e recebidos por médiuns do mundo 
todo, submetidas essas mensagens ao criterioso 
cuidado e racionalidade do codi�cador. Portanto 
o livro dos Espíritos é a base desta doutrina, que 
trouxe o consolador prometido por Jesus. “E eu 
rogarei a meu Pai e Ele vos dará outro consolador 
que estará convosco para sempre. Ele é o Espírito 
da verdade que o mundo não pode receber por-que 
não o vê, nem o conhece.” (João 14:16 a 18).

O Consolador nos esclarece o que Jesus na 
época não pode explicar, por nossa falta de ma-
turidade espiritual.  Então, após atingirmos essa 
maior capacidade de entendimento surge a nova 
revelação, trazendo de forma incontestável os 
valores morais, dando a cada um o livre-arbítrio 
e a responsabilidade pelas escolhas que faz. 

E a missão sublime de Allan Kardec, foi de 
acender o farol que ilumina e iluminará os ca-
minhos da humanidade, surgindo também em 
abril de 1964, uma nova benção, a primeira edi-
ção de O Evangelho Segundo o Espiritismo, onde 
o consolo se alia a fé e a razão. Que conforme 
Kardec “fé inabalável só o é a que pode encarar 

frente a frente a razão, em todas a épocas da 
humanidade.”

Em o Evangelho, temos as explicações das 
máximas de Jesus e como aplicá-las em nossas vi-
das. Esses ensinamentos nos inspiram a subir a 
escada da evolução e um dia nos permitirá estar-
mos mais próximos à Deus. 

Este mês, no ano de 1910, o Pai da Vida nos 
deu como presente a reencarnação do nosso que-
rido Francisco Cândido Xavier, que viveu pra-
ticando a caridade como a ensinou Jesus: Be-
nevolência, Indulgência e o Perdão das ofensas.

Chico compreendeu que a caridade é a con-
dição primeira para que se estabeleça a paz entre 
os homens e adotou o Cristo por modelo e guia, e 
como uma �or exalava o perfume que chegava a 
todos os necessitados.

Foi para todos nós o exemplo do verdadeiro 
cristão, aceitou com resignação todas as prova-
ções e todas as condições que seu guia Espiritual 
lhe ditava; uma delas foi a disciplina, assim, des-
cobriu o imenso potencial adormecido em seu 
íntimo e com seu comportamento, palavras e ati-
tudes, através da mediunidade, permitiu o con-
solo e a esperança a muitos.

Servindo aos Espíritos, subiu a escada de as-
censão que o levou as culminâncias da ilumina-
ção Espiritual, pela força das ações praticadas, 
boa vontade, disciplina e amor. 

Foram muitos os exemplos de humildade que 
ele nos deu, principalmente quando dizia ser um 

cisco, naturalmente não queria nos ofuscar com 
sua luz, mas como a luz não se esconde, ele bri-
lhou e iluminou a todos os que estavam dispostos 
a receber a mensagem de esperança e amor vinda 
do mais alto.

Outro missionário que trouxe luz aos nossos 
corações foi Léon Denis que retornou ao mundo 
Espiritual em abril de 1900. Ele foi um dos prin-
cipais continuadores do espiritismo após a de-
sencarnação de Kardec.

Foi �losofo e pesquisador, divulgou a Dou-
trina Espirita em toda a Europa através de con-
ferências, defendendo a idéia da sobrevivência 
da alma e chamando todos para o exercício da 
ética. Ficou conhecido como o consolidador do 
Espiritismo. Destacou-se como escritor e impul-
sionou o movimento Espirita, dando continui-
dade as pesquisas mediúnicas e dedicou toda a 
sua vida à defesa dos postulados de Kardec. 

Fazer o bem ao próximo faz bem a nós mes-
mos, e a terapêutica espírita através do diálogo 
fraterno, orienta, à luz da Doutrina Espirita le-
vando o conforto, a esperança e a fé aos corações 
para que todos sintam-se acolhidos, amados e 
amparados. Esperamos que com a leitura dos ar-
tigos citados, nossos objetivos tenham sido al-
cançados, que é o de levar paz e esclarecimento 
aos corações. 
Que Deus nos abençoe.

E
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Datas Espíritas
de Abril

Abril de 2019

01/04/1858 - Fundação da Sociedade Espírita de 
Paris, tendo como fundadores Allan Kardec e ou-
tros colaboradores.

02/04/1869 - Sepultamento, no cemitério de Mont-
martre, do Codificador da Doutrina Espírita, Allan 
Kardec.

02/04/1910 - Reencarna em Pedro Leopoldo, no 
Estado de Minas Gerais, o médium Francisco Cân-
dido Xavier.

04/04/1919 - Desencarne de William Crookes, pes-
quisador espírita e membro da Academia de Ciên-
cias de Londres. Foi o maior químico da Inglaterra, 
segundo afirmativa de "Sir" Arthur Conan Doyle, o 
que ficou constatado pela trajetória gloriosa que 
esse ilustre homem de ciência desenvolveu no 
campo científico. Mencionado como sendo um dos 
mais persistentes e corajosos pesquisadores dos 
fenômenos supranormais, desenvolveu importante 
trabalho na área da fenomenologia espírita. Em 
1869, os médiuns J.J.Morse e Sra. Marshall ser-
viram de instrumento para que Crookes realizasse 
as suas primeiras investigações. As mais notáveis 
experiências mediúnicas, levadas a efeito por esse 
ilustre cientista, foram realizadas através da mé-
dium Florence Cook, quando obteve as materia-
lizações do Espírito que dava o nome de Katie 
King, fato que abalou o mundo científico da época.

11/04/1900 - Desencarna no Rio de Janeiro o Mé-
dico dos Pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.

12/04/1927 - Desencarna o 
Filósofo da Doutrina Espírita, 
o francês Léon Denis. Era seu 
hábito olhar, com interesse, 
para os livros expostos nas 
livrarias. Um dia, ainda com 18 
anos, o chamado acaso fez com 
que a sua atenção fosse des-
pertada para uma obra de título 
inusitado. Esse livro era “O Livro dos Espíritos” de 
Allan Kardec. Dispondo do dinheiro necessário, 
comprou-o e, recolhendo-se imediatamente ao lar,  
entregou-se com avidez à leitura. O próprio Denis 
disse: “Nele encontrei a solução clara, completa e 
lógica, acerca do problema universal. A minha 
convicção tornou-se firme. A teoria espírita dis-
sipou a minha indiferença e as minhas dúvidas”. A 
2 de Novembro de 1882, dia de Finados, um evento 
de capital importância produziu-se na sua vida: a 
manifestação, pela primeira vez, daquele Espírito 
que, durante meio século, havia de ser o seu guia, o 
seu melhor amigo, - Jerónimo de Praga - que lhe 
disse: “Vai meu filho. Pela estrada aberta diante de 
ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar”. E como 
Léon Denis indagasse se o seu estado de saúde o 
permitiria estar à altura da tarefa, recebeu esta ou-
tra afirmativa:“Coragem, a recompensa será mais 
bela.”A Federação Espírita Brasileira publica vá-
rias de suas obras, entre as quais: Depois da Morte; 
O Problema do Ser, do Destino e da Dor; Cris-
tianismo e Espiritismo; No Invisível; O Porquê da 
Vida; O Grande Enigma.

18/04/1857 - Surge a primeira edição de O Livro 
dos Espíritos. Esta data é considerada como um 
marco da doutrina.

19/04/1862 - Nasce em Portugal, Inácio Bitten-
court, médium curador, que se transferiu para o 
Brasil, tendo destacada atuação no movimento es-
pírita brasileiro.

22/04/1904 - Desencarna Florence Cook, médium, 
por intermédio da qual o Espírito Katie King se 
materializava, dando ensejo ao cientista William 
Crookes estudar o fenômeno com detalhes.
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    este mês dois acontecimentos foram mar-
cantes para o movimento espírita, principal-
mente para os brasileiros, quando muitos ja-
mais esquecerão o que vivenciaram, porquanto 
envolveu a ida e a vinda de dois baluartes e con-
soladores  da Doutrina dos Espíritos.

No ano de 1900, no dia 11 de abril desen-
carna no Rio de Janeiro Adolfo Bezerra de Me-
nezes, conhecido como o médico dos pobres, e 
que nós Espíritas o admiramos e o respeitamos 
pelo seu amor a humanidade, e até hoje traba-
lhando por essa causa Divina.

Cada ano em que se reverencia esse Espí-
rito, muito se poderia dizer sobre sua atuação 
em favor do próximo, mas principalmente sua 
missão na Terra, unir os Espíritas Brasileiros em 
uma só federação e de continuar a operar no 
plano espiritual em favor das Casas Espíritas, 
principalmente derramando suas bênçãos e ori-
entações amorosas e confortadoras a todos os 
trabalhadores da causa de Jesus.

Essa prova se con�rma sempre quando Di-
valdo P. Franco, ao participar de conclaves, se-
minários, palestras ou encontros, ao encerrar 
suas exposições, na maioria das vezes interme-
dia psicofonicamente a mensagem de Bezerra, 
com palavras de fortalecimento à nossa fé, con-
solando nossas a�ições, além de nos ensinar a 
sermos humildes trabalhadores da última hora, 
resignando-nos às dores e sofrimentos, uma vez 
que a coragem, a esperança e perseverança fa-
zem a�orar a paz em nossos corações.

No livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria 
do Evangelho, Humberto de Campos, pela psi-
cogra�a de Chico, con�rma as palavras de Is-
mael ao Espírito que seria Bezerra: "Descerás às 
lutas terrestres com o objetivo de concentrar as 
nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-
se para o alvo sagrado dos nossos esforços.  (...) 
mas, com a plena observância do código de Je-

sus e com a nossa assistência espiritual(...). Se a 
luta vai ser grande, considera que não será me-
nor a compensação do Senhor, que é o caminho, 
a verdade e a vida. “

Também no mês de abril, mas no dia 2 do 
ano de 1910, dez anos após o retorno de Be-
zerra de Menezes ao plano Espiritual, renasce 
no Brasil, na cidade de São Leopoldo, MG, o 
mais conhecido médium brasileiro, e podemos 
a�rmar, também do planeta Terra, praticando 
no seu apostolado o mais puro amor ensinado 
por Jesus.

A ligação entre esses dois personagens tão 
importantes na história do espiritismo, hoje sa-
bemos, se dá pela a�nidade, mas Bezerra de Me-
nezes era tido como um dos principais men-
tores de Chico Xavier, estando em contato cons-
tante com ele. A longa vida de Chico Xavier se 
passou recebendo mensagens dos Espíritos Su-
periores, psicografando dezenas de livros, e 
mensagens de �lhos, pais e amigos para con-
fortar os corações a�itos que sofriam com a per-
da de seus entes queridos.

Contudo, antes de se dedicar exclusiva-
mente à psicogra�a, receitou a homeopatia, por 
orientação dos médicos dos pobres, para uma 
multidão que o procuraram por muitas décadas, 
o que comprova a senda missionária e exitosa 
desses dois personagens, mas con�rmou ser a 
criatura que abdicou de si para cumprir uma 
vida dedicada ao próximo, com muito amor, 
tornando-se o “homem coração.’’

Por último e para conhecimento de todos, 
quando Chico publicou seu primeiro Livro Par-
naso de Além Túmulo, de vários poetas conheci-
dos e desencarnados, o responsável foi o mentor 
Espiritual, da Casa de Jesus, Manuel Quintão, na 
época Presidente da Federação Espírita Brasi-
leira, e que mantinha contato direto com o 
Chico.      

N Texto: Adilson Alexandre Simas



Saiba mais
No dia 18 de abril de 1857 foi publicado o Li-
vro dos Espíritos, e decorridos 162 anos, trou-
xe à humanidade, através Mensageiros do cha-
mado mundo invisível, as lições esclarecedo-
res e imorredouras de Jesus, cumprindo a pro-
messa evangélica do Consolador, do Paracleto 
ou Espírito de Verdade.
Jesus a�rmou também “Ainda tenho muito que 
vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. 
Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, 
ele vos guiará em toda a verdade; porque não 
falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 
ouvido, e vos anunciará o que há de vir.’’ (João 
16:12-13)
Como dito por Allan Kardec, o Livro dos Es-
píritos deve ser o conselheiro de cabeceira, que 
deve estar sempre à mão para clarear nossas 
dúvidas e auxiliar as nossas a�ições. Por isso 
talvez poucos o tenham lido com profundida-
de.
O Saiba mais tem a �nalidade de esclarecer 
alguns tópicos dos ensinamentos dos Guias 
Superiores, e principalmente saber se foi dita-
do por um Espírito Elevado, cuja identi�cação 
ocorre pela sua mensagem pura e moralmente 
elevada.
No referido Livro dos Espíritos, no item Pro-
legômenos, Espíritos como São João Evan-
gelista, Sto.Agostinho, São Vicente de Paulo, 
São Luis, o Espirito da Verdade, Sócrates, Pla-
tão, Fénelon, Franklin, Swedendorg e muitos 
mais ditaram para Allan Kardec o seguinte:
“Ocupa-te com zelo e perseverança do tra-
balho que empreendestes com o nosso con-
curso, porque esse trabalho é nosso.(...) 
Estaremos contigo sempre que o pedires, 
para te ajudar nos demais trabalhos, porque 
esta não é mais do que uma parte da missão 
que te foi con�ada e que um de nós já te re-
velou.(...)Porás no cabeçalho do livro o ra-
mo de parreira que te desenhamos (...) o 
corpo é o ramo; o Espírito é a seiva; a alma ou 
espírito ligado à matéria é o bago.(...) A sa-
tisfação que terás vendo a doutrina pro-
pagar-se e bem compreendida, será para ti 
uma recompensa cujo valor total conhe-
cerás, talvez, mais no futuro do que no pre-
sente.(...) Lembra-te de que os Bons Espí-
ritos só assistem aos que servem a Deus com 
humildade e desinteresse e repudiam a qual-
quer que procure no caminho, um degrau 
para as coisas da Terra; (...) O orgulho e a 
ambição serão sempre uma barreira entre o 
homem e Deus; são um véu lançado sobre as 
claridades celestes e Deus não pode servir-se 
do cego para fazer que compreendamos a 
luz.“

Consolador Prometido

   erto dia, o Mestre reuniu Seus apóstolos e 
lhes contou que Sua volta ao Mundo Espiritual 
estava próxima. Vendo a tristeza dos discípu-
los, Ele consolou-os dizendo que enviaria um 
mensageiro que conduziria a eles e ao mundo à 
verdade plena.

A promessa de Jesus de enviar o Consolador 
deve-se ao fato da Humanidade à época ainda 
não estar madura o su�ciente para entender a 
essência e a verdade contidas nos Seus en-
sinamentos. A chegada do Consolador, chama-
do de Espírito Santo ou Espírito de Verdade, 
tem o objetivo de recordar e explicar Seus ensi-
namentos, não de forma literal, mas em espírito 
e verdade.

As palavras de Jesus revelam que o Conso-
lador tem como característica básica guiar os 
aprendizes no caminho da verdade. O espiritis-
mo por suas explicações detalhadas consegue 
atingir a todos, pois que, ao mesmo tempo que 
esclarece as pessoas que passam por a�ições ou 
que buscam esclarecimento espiritual, também 
consola, agasalha e auxilia.

O “Espiritismo evangélico é o Consolador 
prometido por Jesus, que, pela voz dos seres re-
dimidos, espalham as luzes divinas por toda a 
Terra, restabelecendo a verdade e levantando o 
véu que cobre os ensinamentos na sua feição de 
Cristianismo redivivo, a �m de que os homens 
despertem para a era grandiosa da compre-
ensão espiritual com o Cristo.” (XAVIER, F.C. O 
Consolador. Pelo Espírito Emmanuel. Questão 
352).

Sendo fé raciocinada, fundamenta-se num 
tríplice aspecto: cientí�co, �losó�co e religioso. 
Sem simbolismos, nem rituais, nem interpre-
tações pessoais, traz à re�exão o ensinamento 
puro da mensagem cristã. 

É a terceira revelação da Lei de Deus, dife-
rente das demais por não estar personi�cada, 
não é uma doutrina individual, nem de con-
cepção humana; ninguém pode dizer-se seu 
criador. É, sim, fruto do ensino coletivo dos Es-
píritos presidido pelo Espírito de Verdade. 

O Espiritismo apresenta uma nova concep-
ção da divindade que, perdendo o caráter an-
tropomor�zado das religiões primitivas, tor-
na-se “a inteligência suprema, causa primária 
de todas as coisas”. (Livro dos Espíritos, Q. 01)  
sem, entretanto, perder os seus atributos de 
amor e de Justiça. 

Nada cria e nem suprime do Evangelho de 
Jesus, mas o complementa pois que o elucida, 
através do auxílio das novas leis que revela, 
conjugadas as que a Ciência já descobriu, faz 
com que se compreenda o que era ininteligível e 
se admita a possibilidade daquilo que se consi-
derava inadmissível ou era fruto da superstição.

Possuindo explicações lógicas para as a�i-
ções humanas oferece à vida um novo sentido. 

Pela reencarnação traz à tona o conceito do 
Deus justo e bom que não faz com que sofra-
mos por causa do pecado original, como tam-
bém, desmiti�ca as penas do fogo eterno.

Frente a esta imagem de Deus não pode ha-
ver revolta, mas sim, compreensão de que exis-
te uma ordem universal e que esta dá sentido 
não só à vida na Terra mas em todo o cosmos.

Por meio da mediunidade comprova à hu-
manidade que a vida continua, pois somos em 
essência, Espíritos imortais, cada qual traçando 
sua linha evolutiva, mas todos em comunhão 
pois que somos todos irmãos, integrantes da 
grande Família Universal.

Texto: Andrietta Kretz Viviani
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“Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em Meu nome, vos ensinará todas 
as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito” (Jo 14:26).

“Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier 
aquele Espírito de Verdade, ele vos guiará em toda a Verdade, porque não falará de si mesmo, 

mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir” (Jo 16: 12-13).
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      amanha a magnitude da obra que para rece-
ber os ensinamentos dos Espíritos Kardec preci-
sou fazer um retiro “era necessário um isolamen-
to sagrado”, “um recolhimento”, “livre de preocu-
pações” seria assistido pelo Espírito de Verdade e 
outros Espíritos elevados..Em Obras Póstumas 
encontramos muitas mensagens do codi�cador, 
suas di�culdades e fatos, como este com relação 
ao evangelho, ocorrido em 9 de agosto de 1863, 
que envia à Sociedade Parisiense a pergunta: 
“Que pensais da nova obra em que trabalho neste 
momento? Resposta: Esse livro de doutrina terá 
considerável in�uência, pois que explana ques-
tões capitais, e não só o mundo religioso encon-
trará nele as máximas que lhe são necessárias, 
como também a vida prática das nações haurirá 
dele instruções excelentes. Fizeste bem enfren-
tando as questões de alta moral prática, do ponto 
de vista dos interesses gerais, dos interesses so-
ciais e dos interesses religiosos.’’

A dúvida tem que ser destruída; a terra e suas 
populações civilizadas estão prontas; já de há 
muito os teus amigos de além-túmulo as arro-
tearam; lança, pois, a semente que te con�amos, 
porque é tempo de que a Terra gravite na ordem 
irradiante das esferas e que saia, a�nal, da pe-

numbra e dos nevoeiros intelectuais...
‘‘Qual era o projeto que Allan Kardec tra-

balhava e mereceu essa atenção dos Espíritos? 
Conhecida como a terceira obra do Pentateuco 
espírita, nasceu com o nome Imitação do Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, em Paris, França, 
em 15 de abril de 1864.

Em O Livro dos Espíritos questão 627-“Uma 
vez que ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual 
a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? 
Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus 
empregava amiúde na sua linguagem alegorias e 
parábolas, porque falavade conformidade com 
os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a 
verdade se torne inteligível para todo o mundo. 
Muito necessário é que aquelas leis sejam ex-
plicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que a 
compreendem e ainda menos os que a praticam 
[...]. O Evangelho Segundo o Espiritismo nasce 
dessa questão.

Voltando ao texto do Novo Testamento, vai 
explicá-lo à luz da Doutrina Espírita. Muitos 
pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores 
sacros em geral são ininteligíveis, parecendo al-
guns até irracionais, por falta da chave que facul-
te se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa 
chave está completa no Espiritismo. É uma obra 
de interpretação bíblica; correlaciona versículos; 

considera o contexto judaico da segunda reve-
lação; aborda aspectos da linguagem; utiliza a 
perspectiva dos princípios espíritas; agrega as 
contribuições, instruções dos Espíritos; deduz 
consequências práticas, notas e comentários. 
Aborda negação das penas eternas; nova inter-
pretação de Deus; negação da doutrina de Sata-
nás; Jesus – Espírito angélico e não Deus; mediu-
nidade e reencarnação.

Para a elaboração da obra Kardec demons-
trou a necessidade de se conhecer, ainda que ele-
mentarmente, a cultura e o pensamento das épo-
cas em que as grandes revelações se deram (...) 
para adentrar o sentido profundamente moral 
dos textos e dos ensinos que inauguram a era re-
ligiosa.

No Brasil, em 1944, 3ª edição francesa foi  
traduzida por Guillon Ribeiro, em 28 capítulos 
desenvolvidos pelo espírito didático de Allan 
Kardec, sendo as máximas  agrupadas  e classi-
�cadas metodicamente segundo as respectivas 
naturezas, para que uma decorra da outra. E o 
alerta de que são chegados os tempos encontra-
se no prefácio, dando sinal para se estar vigilante, 
garantido a proteção do plano espiritual. Uma 
obra que traz a universalidade dos ensinos, sen-
do: “um código de moral universal, sem distin-
ção de culto.” 

    Evangelho, gotas de luz que 
se espalham pela terra

 odos carregamos dentro de nós dúvidas, 
con�itos, dores, angústias e sofrimentos de todos 
os tipos, que geramos pela nossa imprevidência 
ou nosso egoísmo e, por não nos conhecermos 
integralmente, acabamos por nos perder na rota 
de nossa existência. São diversos tipos de con-
�itos existenciais e que a doutrina espírita, como 
esclarecedora das verdades espirituais, pode nos 
auxiliar em nossa vida.

O atendimento fraterno na casa Espírita, tem 
como papel principal o de criar condições e�ci-
entes de atendimento a todos que buscam na casa 
o esclarecimento, orientação, ajuda ou consolo 
através dessa ferramenta. 

Jesus, como o atendente fraterno mais per-
feito que já vimos, fez isso diversas vezes, como 
quando conversou com o Jovem rico, recomen-
dando o desapego das coisas materiais, a mulher 
samaritana ao qual ele ofereceu a “água da vida”, 

ou na visita à casa de Zaqueu, que era um cor-
rupto cobrador de impostos, fazendo com que 
ele retomasse a honestidade e ressarcisse a todos 
os que ele havia defraudado. São tantos diálogos 
no Evangelho que mostram essas conversas, 
sempre esclarecedoras e que nos falam pro-
fundamente aos corações.

Importante ressaltar que o atendimento fra-
terno não substitui as ferramentas de auxílio já 
desenvolvidas pela humanidade como a psico-
logia e a medicina. É importante que aquele que 
busca nesse auxílio um apoio, continue se valen-
do das técnicas físicas.

Como terapia de esclarecimento o Espiritis-
mo tem muito a colaborar com todos nós, ex-
plicando sobre questões do ser imortal a respeito 
da preexistência ao berço e a sobrevivência da 
mesma ao túmulo dando através da terapia do 
amor ao paciente, con�ança, fé e esclarecendo a 

ele questões quanto à sua realidade espiritual.
Diz Joanna de Angelis: “O Aten-
dimento Fraterno tem como ob-
jetivo primacial receber bem e 
orientar com segurança todos 
aqueles que o buscam. Não se 
propõe a resolver os desa�os nem 

as di�culdades, nem eliminar as doenças e os so-
frimentos, mas propor ao cliente os meios hábeis 
para a própria recuperação. Apoiando-se nos pos-
tulados espíritas, o Atendimento Fraterno abre 
perspectivas novas e projeta luz naqueles que se 
debatem nos dédalos das a�ições.”

Na Casa de Jesus, temos a oportunidade des-
se diálogo em alguns dias da semana, e aquele 
que deseja conhecer melhor essa terapia frater-
na, basta buscar o auxílio na recepção desse 
abençoado lar que a todos nos acolhe, tanto no 
plano físico como no espiritual.

Terapêuticas Espíritas
Atendimento Fraterno

T

T Texto: Eliana Mara Dellatorre

Texto: Alexandre Esótico



JUVENTUDE ESPÍRITA

Infância, Juventude e Família
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A Casa de Jesus também tem a Evangeli-
zação da Família.

É isso mesmo, nas turmas da Infância aos 
domingos enquanto as crianças participam das 
aulas, os pais e responsáveis também partici-
pam da Evangelização da Família no mesmo 
horário. Já é o terceiro ano que reunimos os pais 
para uma roda de conversa onde temas do 
cotidiano, relacionados ao processo de educa-
ção dos �lhos, são abordados sempre à luz do 
Espiritismo. O mesmo acontece com os pais 
das turmas do sábado uma vez ao mês.

O objetivo da Evangelização da Família é 
levar aos pais esclarecimento sobre temas de 
difícil entendimento nos relacionamentos fa-
miliares, além de dicas sobre educação dos �-
lhos nos tempos atuais.

[…] “educar uma criança e um jovem à luz 
do Espiritismo é semear luz pelos caminhos do 
futuro”[…]

Vianna de Carvalho

Olá papai,
Olá mamãe!

O ano da evangelização 
já começou.

Saiba tudo sobre 
Evangelização da Família 

nesta edição.

Esperamos a 
família toda!

“Conquanto seja o lar a escola por excelência, os 
pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-
los dos serviços de evangelização, em cujas aben-
çoadas atividades se propiciará a formação espi-
ritual da criança e do jovem diante do porvir.”

                  Mensagem de Bezerra de Menezes
Turmas da Pré Juventude

e Juventude

SÁBADOS - 18 às 19h

TURMA 5 - 16 a 21 anos

TURMA 3 - 10 a 12 anos

TURMA 4 - 13 a 15 anos

Evangelização da Família 
para os pais e familiares  

um sábado por mês

Turmas da Infância

DOMINGOS - 10 às 11h

BEBÊ 1 - 0 a 2 anos

BEBÊ 2 - 3 a 4 anos

TURMA 1 - 5 a 6 anos

TURMA 2 - 7 a 9 anos

Evangelização da Família 
para os pais e familiares  

Nossos Horários

          Casa de Jesus desde há muito tempo or-
ganiza a atividade de Evangelização Infanto-
juvenil, dando o apoio necessário para que os 
pais possam cumprir a abençoada missão de 
formação moral de seus �lhos. Matricule logo o 
seu!

Toda a família participa da Evengeliza-
ção. São 7 turmas de evangelização na Casa de 
Jesus, sendo a infância aos domingos e pré-
juventude e juventude aos sábados.

CONJESC 2019
           CONJESC é um evento que ocorre a cada 
dois anos, e tem como objetivo a Confrater-
nização dos jovens espíritas de todo o território 
catarinense durante o Carnaval. O tema da 
CONJESC, nesta edição de 2019 realizada na 
cidade de Florianópolis foi “Relacionamento 
com Jesus”. Neste ano o evento reuniu mais de 
500 jovens de todo o estado.

“Chegando na Conjesc me senti um pouco 
perdida no meio de tanta gente. Por ser a pri-
meira vez no evento pensei que �caria sozinha, 
mas logo �z várias amizades. 

Foi o maior evento que já fui e foi uma expe-
riência incrível. Tiveram seus prós e contras, 
por exemplo: tivemos muitas atividades, a comi-

da estava ótima e o alojamen-
to tinha até ar condicionado. 
Por outro lado, chuveiros po-
deriam ser melhores (tinha 
bem pouca água)

Participarei novamente 
porque aprendi muitas histó-
rias sobre a vida de Jesus, e 
sobre como enxergar quem 
está ao meu lado, não só a 
mim mesma.  

Se você não foi ainda, vá porque vale a pe-
na!”

Depoimento da Evangelizanda 
So�a Boettger Pinto

Ei Jovens!
Participem do movimento 
espírita na nossa região!
Assuma o seu protagonismo

A

A



NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú
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Relatos de uma Voluntária

   uma palestra em que participei num sába-
do à tarde na Casa de Jesus em março de 2012, o 
dirigente disse que o NEES – Núcleo Espirita 
Erna Schmidt, necessitava de voluntários para 
atuar nas várias atividades oferecidas pelo Nú-
cleo. Ele fez um breve relato sobre as atividades 
desenvolvidas, principalmente no que se refere 
à assistência social e espiritualidade, e isto me 
chamou a atenção. 

Numa quinta-feira, um dos dias em que se 
realizam atividades, dirigi-me ao local, no qual 
fui recepcionada pela coorde-
nadora que me recebeu com 
muito carinho e entusiasmo, 
explicou-me sobre o funciona-
mento da instituição e disse que 
a sala da evangelização infantil 
necessitava de uma ajudante 
naquele dia, diante disso, lá fui 
eu, auxiliar as “tias” que esta-
vam cuidando das crianças en-
tre 2 aos 14 anos de idade. 

A sala das crianças estava 
fervilhando com aquelas cria-
turas cheias de energias. A tar-
de foi intensa e passou num 
piscar de olhos, �quei cansada 
�sicamente, mas com uma sen-
sação de bem estar e realização. 
Atualmente as crianças são divididas em faixas 
etárias, no total de 04 salas, todas são �lhos que 
acompanham as mães que participam das o�ci-
nas que acontecem na instituição, entre elas: 
tricô, crochê, costura e pintura em tecido, arte-
sanato, arte terapia, grupo de gestantes, alfabeti-
zação etc.

A cada semana que frequentava o NEES fui 
conhecendo a realidade daquelas crianças e seus 
familiares. Aquele contexto em que viviam era 
uma situação, que eu imaginava, longe da mi-
nha realidade, lá no sertão nordestino, distante 
daqui. Porém, tão próximo de nós, deparei-me 
com crianças passando fome e frio; contextos 
familiares totalmente desorganizados (muitos 

sem pais, cuidados por avós, tios, padrastos e 
madrastas), genitores com pouca ou nenhuma 
escolarização; muitas vezes com o único prove-
dor da casa em situação prisional; altos índices 
de dependência química e assim por diante. Fui 
percebendo as di�culdades e sofrimentos que 
aquela população vivencia no seu cotidiano. 
Constatei que apesar da história de vida de cada 
um, que os participantes sempre comparecem 
com muita disposição e interesse em fazer parte 
das atividades oferecidas pela instituição, prin-

cipalmente as crianças que 
ao nos avistarem quando 
chegamos, dirigem-se com 
os braços abertos em nossa 
direção. Estes pequenos 
gestos são muito grati�can-
tes, nos confortam, nos reali-
zam, nos proporcionam 
alegria e ânimo, principal-
mente quando estamos 
passando por alguma di�-
culdade ou problemas em 
nossa vida. Diante de tais 
fatos nos damos conta da 
importância e da necessida-
de de realizarmos serviços 
voluntários. Quando nos 
colocamos no voluntariado, 

temos a noção que estamos auxiliando ter-
ceiros, mas percebemos que nós mesmos esta-
mos sendo os principais bene�ciados com isso. 

Na maioria das vezes esperamos que o mun-
do se transforme para melhor, mas essa trans-
formação só ocorrerá desde que nós mesmos 
nos transformemos. A nossa transformação 
acontecerá quando passarmos a ter um olhar 
para outro que está ao nosso lado. 

Constatarmos que, se hoje estou numa con-
dição melhor em relação às pessoas necessita-
das, já vivenciamos estas situações de di�culda-
des em outros tempos, e com certeza recebemos 
auxílio, por isso cabe a cada um de nós contribu-
ir para um mundo melhor.  

Texto: Eunice e Enokida

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

         DIA

03/04 Quarta

04/04 Quinta

07/04 Domingo

10/04 Quarta

11/04 Quinta

14/04 Domingo

17/04 Quarta

18/04 Quinta

21/04 Domingo

24/04 Quarta

25/04 Quinta

28/04 Domingo

HORA

14h00

14h00

15h00

14h00

14h00

15h00

14h00

14h00

15h00

14h00

14h00

15h00

PALESTRAS DE ABRIL - NEES

DEIXAI VIR A MIM AS CRIANÇINHAS

CARIDADE

CRIANÇAS SEM LAR, ACOLHER AMOR

EVANGELIZAÇÃO

O EVANGELHO NO LAR

A VERDADEIRA COMPAIXÃO

O SIGNIFICADO DA PASCOA

PERDÃO

SENTIMENTO ILUMINADO

A FIGUEIRA SECA

TOLERÂNCIA

O BOM JARDINEIRO (Trato Amoroso)

EXPOSITORA

CIMARA TEREZINHA SARTORI

ROSMARY C. SCHWALB

ROGÉRIO ROSSOL

SILVANIA P. BERTOLINI

ARARIPE RIBEIRO DE AGUIAR

VERA FACHINELLI

AGNES GEISER ARLOW

LORENI OLIVEIRA NETO

ROGÉRIO ROSSOL

JAIME NUNES

RÔ PACHECO

MARCELO FISCHER

Doutrina e passes:
Quarta às 14h
Quinta às 14h
Domingo às 14h30 

Atendimento fraterno:
Quarta às 14h30
Quinta às 14h30

Evangelização infantojuvenil
Quarta às 14h (0 a 8 anos)
Quinta às 14h (0 a 8 anos)
Domingo às 14h30 (3 a 18 anos)

Atendimento a gestantes:
Quarta às 14h

Cursos artesanais, alfabetização e inglês:
Quinta às 14h

Bazar de roupas usadas:
Segundo 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:
Primeiro sábado do mês às 13h

Dermatologia:
Primeira e terceira semana do mês às 14h

Já retornaram todas as 
atividades do NEES.

Venha participar!

Ÿ Escala das atividades do Domingo

Ÿ Evangelização de Pais e Filhos

Ÿ Inicio 14:30 minutos

RETORNO DAS ATIVIDADES

N

Abril de 2019

‘‘Embora ninguém possa voltar atrás 
e fazer um novo começo, qualquer um pode 

começar agora e fazer um novo �m’.’
Chico Xavier



INFORMAÇÃO & CULTURA

O Livro dos Espíritos
Allan Kardec

Originalmente publicado 
em 1857, O Livro dos Es-
píritos marca o nascimen-
to da Doutrina Espírita e 
inicia o conjunto de cinco 
publicações que forma-
riam a Codi�cação Espí-

rita organizada por Allan Kardec. Considerado 
o Consolador Prometido por Jesus Cristo, o Es-
piritismo apresenta um novo caminho e a cren-
ça de que a vida continua após a morte. Texto 
fundamental para conhecer e estudar a Dou-
trina Espírita.
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HORÁRIOS CASA DE JESUS
Rua 600, nº 123, Centro
Balneário Camboriú

Doutrina e Passes
Segundas às 18h15 e 20h
Terças às 15h30
Quintas às 15h30
Sábados às18h
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 15anos)
Sábados às 18h (16 a 21 anos)

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

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

Estudo Sist. de O Céu e o
Inferno (ESDE completo)
Quartas às 18h30 

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

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

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

Estudo da Série Psicológica de
Joanna de Ângelis
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 19h

Esperanto
Sábados às 14h

O Evangelho Segundo o 
Espiritismo
Allan Kardec

O Evangelho Segundo o 
Espiritismo foi editado na 
França em 1864. O livro 
contém a essência do ensi-
no moral de Jesus, coloca-
da em uma linguagem sim-

ples e direta, sendo abrigo onde os adeptos de 
todas as religiões encontram mensagens de ori-
entação e consolo. Estruturado em 28 capítulos, 
este livro oferece um roteiro seguro para a refor-
ma íntima e a paz interior que tanto almejamos.

Depois da Morte
Léon Denis

Obra de profundidade na 
qual temas �losó�cos são 
esmiuçados, em análise 
competente, como Deus e 
Universo, a vida imortal, a 
pluralidade das existências 
e outros. Destaque para as 

religiões antigas e as doutrinas secretas, que 
polarizaram a atenção dos homens. Ressalta o 
valor do Espiritismo pelo seu apoio incon-
testável em fatos, o que difere, acentuadamente, 
das crenças pregressas.

DUE ZR IRS  OOT  PN LU ÁJ S 
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O NOSSO PLANETA AGRADECE

CAMPANHA TRAGA SUA 
GARRAFINHA DE ÁGUA

Você sabia que o plás�co
cons�tui 80% de todo o 

lixo marinho?

Vamos economizar copos.
Unidos podemos reduzir o 

uso de plás�cos e 
contribuir para a melhoria 

do meio ambiente.

5 FILMES ESPÍRITAS QUE CHEGARÃO 
AOS CINEMAS EM BREVE

EMMANUEL
Baseado nas obras: 

"Há 2000 Anos", 
"50 Anos Depois" e 

"Ave, Cristo!"

A Sé�ma Arte na di-

vulgação da Doutrina 

Espírita! O diretor e 

produtor Wagner de 

Assis estará lançando 

em breve 4 filmes de 

longa-metragem para 

a telona. Além de 

"KARDEC" com es-

tréia marcada para 16 

de maio, veja os fil-

mes que serão serão 

lançados:

NOSSO LAR 2
Baseado nas obras 
de André Luiz : "Os 

Mensageiros" e "Mis-
sionários da Luz"

KARDEC
A história por trás 

do nome.
Estréia marcada 
para 16 de maio

AS IRMÃS FOX
Baseado no livro 
"Talking To The 

Dead" da autora 
Barbara Weisberg

CHICO PARA SEMPRE
Baseado na obra 

"As vidas de Chico 
Xavier" de Marcel 

Souto Maior
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