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... ’’a semente tornou-se uma árvore que deu bons utos.’’
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EDITORIAL

P

ara nós trabalhadores da Casa de Jesus este é
um mês de comemoração, pois é a data em que a
Casa foi edi cada sicamente, mas sabemos que
ela já continha seus alicerces no plano espiritual,
e como trabalhadores temos consciência de
nossa responsabilidade, pois devemos honrar a
oportunidade recebida de trabalharmos numa
Casa onde os bons Espíritos atuam em benefício
de todos.

Graças a Dona Erna (fundadora), cada um
pode contribuir para que o mundo seja um pouquinho melhor, mas sabemos que nem sempre a
estrada do bem é livre de tropeços e di culdades,
entretanto com pequenos gestos, muito trabalho,
di culdades enfrentadas, esse caminho foi
desbravado, e hoje temos toda uma boa estrutura
organizacional.
Entretanto, nem sempre foi assim, e nem
conseguimos mensurar as lutas e di culdades
enfrentadas, porque eram outras épocas, e naquele tempo a Doutrina Espirita era rejeitada e
temida por aqueles que não a conheciam.
Mas como o gosto do bem é bom, ela nunca
desistiu, e estamos aqui hoje usufruindo desse
manancial de luz que tanto bem nos faz, pois
compreendemos que a Casa não é somente essa
estrutura física, mas também é um hospital e um
pronto socorro onde são assistidos os Espíritos
sofredores, além de ser um educandário para

FOTOMEMÓRIA

Essa foto foi batida no dia 04/06/1998, no
aniversário de 44 anos da Casa de Jesus,
um ano antes de D. Erna desencarnar!

todos nós, encarnados e desencarnados.
A Casa de Jesus vai muito além do que os
nossos olhos físicos enxergam; ela é um edifício
luminoso ligada com os bons Espíritos que a
sustentam e protegem com sua luz, magnetismo
e vibrações.
Aqui é o lugar ideal para ouvirmos as lições
do Evangelho de Jesus, lições essas que mexem
com nossas estruturas íntimas, que nos auxiliam
na educação de nós mesmos, que nos convidam a
exercitar o perdão das ofensas e a observarmos
nossa conduta frente ao próximo.
O Evangelho interpretado pela Doutrina
Espirita exige de nós, ação, estudo e transformação interior, e com essa consciência nos voltamos
para o trabalho de doação, apesar de oferecermos tão pouco, mas com Jesus o pouco se transforma em muito.
E assim, o consolo vem sendo oferecido
através desta Casa que era uma sementinha, e
com a força da Espiritualidade e os esforços dos
trabalhadores, ela hoje é uma árvore frondosa,
verdejante e que dá muitos frutos de esperança e
paz, convidando-nos constantemente para a
prática da caridade.

pátria, e quando aqui estagiou, com sua doçura
serviu a Deus com abnegação na tarefa mediúnica, devotando-se ao ideal de servir sem almejar
qualquer recompensa, tudo realizando em nome
do amor e solidariedade.
Essa faculdade que procede do Espírito e se
manifesta pela organização física requer comportamento, elevação moral, atitudes compatíveis com o bem, o amor e não resta dúvida que
Chico teve sempre todos esses cuidados, tendo
como fonte o Evangelho do Divino amigo Jesus.
A mediunidade é uma faculdade, entretanto
se o médium não a exercer sobre as bases do
respeito e bons propósitos pode degenerar, levando a quem a exercitar a derrocada moral,
como temos visto casos atualmente.
Mas ele soube viver exempli cando os
ensinos do mestre, e suas obras psicografadas
serviram de consolo e sustento aos corações
a itos, além disso, auxiliou na divulgação da
Doutrina Espirita sendo el aos bons Espíritos,
que se valeram dele e através da sua psicogra a,
trazendo conhecimento e esclarecimentos sobre
a vida futura.
Desejo uma boa leitura e votos de Paz.

Sabemos que a vida é eterna e que estagiamos
ora aqui ora no mundo espiritual, e em
30/06/2002, Chico Xavier retorna à verdadeira
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Datas Espíritas
de Junho
03/06/1925 - Desencarne de Camille Flammarion, astrônomo famoso em sua época, espírita,
colaborador de Kardec, tendo pronunciado emocionante discurso fúnebre junto à tumba do Mestre.
10/06/1853 - Os Espíritos introduzem o processo da escrita, agilizando as comunicações mediúnicas.
12/06/1851 - Reencarna Sir Oliver Lodge, escritor e pesquisador inglês. Abordou, nos seus
livros, temas sobre a mediunidade.
12/06/1856 - Allan Kardec recebe do Espírito de
Verdade a conﬁrmação a respeito de sua missão.
13/06/1231 - Desencarna o místico e religioso
Santo Antônio de Pádua, em Pádua, Itália, seguidor de São Francisco e considerado o Patrono
dos Pobres; nascido em Lisboa, Portugal, em 15
de agosto de 1195.
14/06/1894 - Reencarnação de Edgard Armond,
que exerceu a presidência da Federação Espírita
do Estado de São Paulo. Autor de vários livros,
entre os quais Os Exilados da Capela.
16/06/1871 - William Crookes entrega à rainha
Vitória, da Inglaterra, relatório conﬁrmando a
veracidade dos fenômenos mediúnicos produzidos pela médium Florence Cook.
16/06/1966 - Desencarne de
Peixotinho - Francisco Peixoto
Lins. Tornou-se um dos mais
famosos médiuns de materialização e efeitos físicos. Por seu intermédio produziram-se as famosas materializações luminosas e
uma série dos mais peculiares fenômenos, tudo
dentro da maior seriedade e nos moldes preceituados pela Doutrina Espírita. Prestava também o
seu valioso concurso como médium receitista e
curador. Sofria de broncopneumonia, enfermidade que lhe causava muitos dissabores, porém
ele suportava tudo com estoicismo, o mesmo
podendo-se dizer das calúnias de que foi vítima
durante o mediunato.
21/06/1886 - Desencarne do famoso médium
britânico, Daniel Dunglass Home.
24/06/1943 - Desencarne de Ernesto Bozzano.
Em 1891 começou a se ocupar da
telepatia e principalmente do Espiritismo, assuntos que interessavam àquele tempo tanto estudiosos da Europa quanto da América. Desde então, Bozzano dedicou-se inteiramente, em completa solidão e até sua morte, ao estudo da Metafísica e Metapsíquica. Dedicou grande parte da sua
vida à tentativa de dar ao espiritismo um caráter
cientíﬁco, deixou uma biblioteca de metapsíquica das mais ricas da Europa e do mundo, hoje
conservada pela "Fondazione Biblioteca Bozzano - De Boni", de Bologna. A Federação Espírita
Brasileira publicou algumas de suas obras, entre
as quais, Animismo ou Espiritismo? A Crise da
Morte, Pensamento e Vontade, Xenoglossia.
28/06/1968 - Realiza-se uma reunião, com cientistas americanos, para análise da mediunidade
de José Arigó, estando presentes o engenheiro
Andrija Puharich e o físico Joahan Laurence, da
RCA e NASA, no Rio de Janeiro (RJ).
Junho de 2019

Casa de Jesus completa
65 anos no plano físico
‘‘a vida cria desa os para que a alma conquiste maturidade ’’

2019

65
anos

1954

E

m 4 de junho de 1954, em Balneário
Camboriú é fundado o Centro Espírita Casa
de Jesus por Erna Schmidt, numa época que
tudo era muito difícil, principalmente para
uma mulher que teve que auxiliar na construção da casa, pregando mata-junta (ripa de
madeira, que se usa para tapar juntas de tábuas), trabalhando do amanhecer ao entardecer, sem descuidar do atendimento a muitos
necessitados que vinham em busca de alimentos, roupas, remédios e uma palavra de
conforto.

No início era apenas Dona Erna e sua mãe,
Dona Inês e mais tarde se agrega ao grupo
Dona Amábile Dias, e juntas não mediram
esforços para fazer a caridade.
No princípio foi muito difícil, pois as pessoas não aceitavam a Doutrina Espírita, porque
não entendiam ou não a conheciam, tanto
que em várias ocasiões a casa foi apedrejada,
além de Dona Erna ser chamada de bruxa, e
longo período transcorreu até ganhar o aval
do povo desta cidade.
Cheguei na década de oitenta, e ainda existia o preconceito, mas como tudo passa, muitos sóis brilharam, tornando-se a semente
uma árvore que produziu bons frutos.
Dona Erna era uma mulher caridosa, bondosa, doce e forte, atenciosa, educada e sua
presença encantadora nas noites de segundas
feiras, quando doutrinava, mesmo não tendo
nenhum diploma, afetava as pessoas simples
e letradas, em uma linguagem que todos
entendiam, pois, suas colocações eram serenas e construtivas, uma vez que suas idéias
eram profundas, a rmando que preocupação não é solução, pois os bons pensamentos
só aparecem nos momentos em que estamos
calmos e harmonizados.
Ela era um exemplo para todos, pois a r-

Texto: Margarida Kargel Corá
mava que a vida cria desa os para que a
alma conquiste maturidade, pois cada um
tem seu próprio processo de evolução e
caminha amparado pelas leis perfeitas, de
acordo com as escolhas pessoais que conduzirão ao desenvolvimento da consciência.
Dizia ainda que nos momentos de maior
a ição, honrar o nome de Jesus nos permite
fazer as escolhas que queremos, para nos
conduzir ao desenvolvimento do planejamento necessário para nossa evolução.
Ouvia tudo que ela dizia e fui aos poucos
conhecendo-a, para saber que o dia mais
importante não é quando conhecemos uma
pessoa e sim quando ela possa existir dentro
de nos, fazendo parte do nosso cotidiano.
Neste dia em que se comemora mais um
ano de fundação da Casa de Jesus, é-me grata
saudar o trabalho pioneiro de Dona Erna,
pois a existência desta casa é um atestado
convincente e inequívoco do que pode a
iniciativa de uma pessoa determinada executar, quando estimulada e amparada pelos
Espíritos, con rmar a força do Evangelho.
Sou grata a esta gura ímpar, pela sua presença marcante, e fazer aniversário signi ca
viver mais lembranças de Dona Erna, que
jamais se apaga, ante a continuação do seu
sonho por todas as gerações que a sucederam.
A Casa de Jesus é também uma o cina de
trabalho, e quando trabalhamos juntos, a
atividade se torna mais alegre, razão pela
qual a dedicação incondicional em favor de
todos que buscam seu abrigo deve ser a meta
de todos os trabalhadores.
Obrigada por tudo, querida, nós te amamos na nossa forma imperfeita, mas lhe somos eternamente gratos.
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Livros - A chuva que
fertiliza corações
Texto: Alexandre Esótico

O

Espiritismo surge através do estudo dos
fenômenos mediúnicos, a mediunidade em si,
sempre existiu, porém somente com Allan
Kardec ela recebeu a devida atenção e foi
estudada sem os preconceitos e misticismos. O
codi cador estuda cada tipo de mediunidade,
propõe teorias, e as explica no
Livros dos Médiuns. Essa foi a
primeira vez que a mediunidade
fora analisada objetivamente e
como disse Kardec: “Estamos
diante de fatos e todos os fatos tem
suas leis. Vamos conhecer essas
leis para melhor utilizá-las”.

Talvez sejam esses fenômenos
que mais nos dão a certeza da
imortalidade da alma, da continuidade da nossa existência, nos
trazendo muito conforto e, razões
su cientes para avaliarmos nossa
existência atual e o que estamos fazendo dela,
para então prevermos nossa felicidade ou
infelicidade futura.
Esse estudo, essa análise e a descoberta
dessas leis, foram de suma importância para a
humanidade, já que nos descortina um novo
mundo.
Um ponto relacionado à mediunidade e que
é um marco para o espiritismo no Brasil, é a
presença de Chico entre nós. Não no sentido de
endeusamento ou de um missionário muito
além de nossas possibilidades. Sua vida re ete
justamente o que acontece àqueles que
investem no estudo da Doutrina dos Espíritos e
os coloca em prática, daí sua importância, e sua
relevância aumenta, quando falamos na vivência da mediunidade com Jesus.
Francisco Cândido Xavier possuía uma
mediunidade ostensiva, ou como dizem, ele
passava mais tempo em transe, em contato com
a vida espiritual do que com a vida física.
Segundo relatos, possuía mediunidade de quase todos os tipos catalogados por Kardec:
Clarividência, clariaudiência, psicometria,
psicofonia, psicogra a e até a mediunidade de
materialização, onde os médiuns doam uídos
para que os espíritos se tornem tangíveis a
todos.
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E mesmo tendo todas essas potências da
alma, vemos seu trabalho todo registrado em
mais de 400 livros onde diversos espíritos puderam publicar suas idéias e incontáveis cartas
destinadas principalmente às mãos que haviam
perdidos seus amados lhinhos.

Porque ele optou pelo exercício principalmente da psicogra a? Conta Arnaldo Rocha que certa vez, reuniram-se em uma residência para que o nosso amado Chico
produzisse fenômenos de materialização.
Alguns fenômenos foram produzidos até que
um espirito começa a se formar, alto, porte
atlético, voz forte, clara e enérgica. Gestos
elegantes e suaves. No grande e largo tórax um
luzeiro multicolorido. Na mão direita, erguida,
trazia uma tocha luminescente e sua presença
irradiava paz, harmonia, beleza e felicidade.
Emmanuel ao se materializar pronunciou
as palavras abaixo, fazendo com que o nosso
amado Chico investisse seu tempo nas
psicogra as, principalmente para a vinda dos
livros e o consolo dos corações necessitados:
“— Amigos, a materialização é fenômeno
que pode deslumbrar alguns companheiros e
até bene ciá-los com a cura física. Todavia, o
livro é a chuva que fertiliza lavouras imensas,
alcançando milhões de almas. Rogo aos
amigos a suspensão, a partir desse momento,
dessas reuniões”. E após aquele dia, Chico — a
disciplina em pessoa — nunca mais as realizou.
O livro, no entanto, como chuva abençoada,
continua fertilizando a lavoura do coração humano, trazendo paz, reconforto e esclarecimento a milhões de criaturas.

Saiba mais
Neste 30 de junho, fazem exatos dezessete anos que
nosso querido Chico Xavier, retornou a esfera espiritual,
cuja premonição já havia comentado com amigos, qual
seja, quando o Brasil estivesse comemorando um acontecimento nacional, que foi a conquista da copa do mundo de futebol.
No livro “Até Sempre Chico Xavier’’, de Nena Galves,
(amiga de Chico ao longo de 43 anos) inicialmente ela
escreve: “Enquanto as lembranças, as documentações,
os segredos eram patrimônio meu e de Galves (seu
marido), sentia-me como uma mãe em período de
gestação, trazendo o lho ao ventre’’.
Dentre os episódios do cotidiano, narra Nena: “Chico
se comportava com equilíbrio frente à dor (...) Seu guia
espiritual Emmanuel dizia-lhe o seguinte: “A dor é sua, o
sorriso é dos outros..”
Em uma ocasião havia passado por uma cirurgia e
estava acamada, e nas primeiras horas da manhã, a casa
toda cou perfumada…Um perfume de rosas!, sentido
até por uma pessoa que trabalhava com ela (...)Após algumas horas, Chico telefonou, perguntando: recebeu
minhas ores?, tendo ela respondido: ...eram tão perfumadas que a casa toda foi tomada pelo aroma e eu
também!
Certa ocasião, Chico e o casal Galves encontraram uma
médium clarividente, e depois dos cumprimentos, ela
perguntou: “ Chico, viu o espírito infeliz que está dominando uma conhecida que foi atendida pelo senhor? e ele
con rmando, ela disse: “É um espírito horrível, não?
Parece um monstro. Tem a aparência de um grande macaco ou de um animal parecido com um homem. Eu
quei pasma, quando vi esse terrível obsessor e o senhor
o que fez ao ver esse monstro diabólico? Respondeu
Chico: ...me espantei também, mas pedi a benção a ele.
– Refuta a médium: Que horror! pedir a benção a um
espírito daqueles? Por que fez isso? e Chico respondeu: “
Eu faço assim porque creio que os obsessores também
são lhos de Deus. “
Um caso pitoresco aconteceu quando Chico e Galves
saíram próximo à praça da República e foram ao café
Gula Gula, que adorava ir, quando estava em São Paulo, e
um senhor simpático, cumprimentou-o pedindo autógrafo, e ao se despedirem Chico pediu que orasse em seu
favor, tendo o homem respondeu: “Você precisa de prece, seu danado? Está chorando de barriga cheia! E
Chico comentou: “Eles não acreditam que o médium
possa sofrer e também tenha de recorrer em favor
próprio aos amigos encarnados”.
A existência do Chico neste planeta, se contada em
detalhes, através livros, por certo que nenhum escritor
teria tempo físico para tanta informação, ante a longa
jornada que exerceu na Terra com o desprendido amor
incondicional.
Entretanto e para deixar curiosos os irmãos leitores, no
ano de 1945, David Nasser e Jean Manzon, escreveram o
livro “Mergulho na Aventura’’ que falam sobre Chico,
mas e principalmente o famoso programa “Pinga-Fogo’’
da TV Tupi, no ano de 1971, em que o espiritismo cou
conhecido no Brasil como depois desse programa...
A entrevista causou grande impacto sobre a população
e atingiu recordes de audiência, e a doutrina Espírita
tomou novo caminho, fascinando o povo que buscou
nos livros espíritas respostas às suas dores e angústias,
salientando-se que nesse programa estava presente J.
Herculano Pires, um dos maiores lósofos espíritas do
Brasil, genitor de Heloísa Pires, nossa sempre querida e
assídua expositora das jornadas Espíritas que acontecem
na nossa região anualmente.
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Casa de Jesus
O lugar que nos consola
“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos outros.”
Jesus (João, 13:35)

Q

Texto: Eliana Mara Dellatorre

uatro de junho, data tão signi cativa para
nós, a família Casa de Jesus, que comemora 65
anos de Evangelho à luz do Espiritismo.

O ensinamento de Jesus refere-se à garantia
da construção de vínculos afetivos pautados na
vivência da fraternidade legítima e no zelo aos
processos interativos e comunicativos que deverão ser vivenciados na instituição espírita. As
ações de bem acolher, esclarecer, consolar e orientar aos que chegam ao centro espírita, que
fundamentam e perpassam todas as atividades
da instituição, convidam-nos a atenção ao fortalecimento de laços fraternos entre todos, abrangendo as relações família-instituição espírita,
evangelizador-evangelizando, colaboradorfrequentador, colaborador-colaborador e associados em geral, no mesmo espaço, construindo
um processo relacional efetivo nas bases do Evangelho.
Relações interpessoais pautadas no amor,
na fraternidade e na con ança promovem o vín-

culo fraterno necessário a boa adaptação no
centro espírita. Esta ação bem conduzida conforme nos diz Emmanuel (Xavier, 2010) ” [...] Para a
tarefa de reti car ou conduzir almas, é indispensável que o trabalhador el ao bem inicie o
esforço indo ao encontro dos corações pelos
laços da fraternidade legítima. ‘‘Compreender
a casa espírita como espaço de confraternização e aprendizado possibilitará a construção
de laços de con ança e afeto com as pessoas,
com a mensagem espírita e com a própria instituição, que encontrará ressonância no coração
do Cristo com a missão de evangelizar que é de
todos nós, como diz Bezerra: “o Brasil tem a
missão de cristianizar; é a terra da promissão.
A terra de todos. A terra da fraternidade. A
terra de Jesus. A terra do Evangelho.[...].” A
Doutrina Espírita é o Evangelho redivivo. É o
Evangelho de volta ao mundo. Evangelho em
espírito. Hoje, temos um Lar que nos acolhe
para o serviço da oração, da aprendizagem, da
renovação. Escola, hospital, templo, denomi-

nação que quisermos. É aqui que entendemos,
sem dúvida, que o Evangelho bem compreendido, sentido e vivenciado provoca mudanças
como vimos, com Zaqueu, Maria Madalena e
Paulo, entre tantos. O Evangelho é o repositório da mais pura expressão da Lei de Amor que
rege a vida; é o roteiro que o Mestre nos deixou
e exempli cou. Guia de luz que nos serve de
diretriz, referência para o esforço e aprimoramento moral. Vivemos um momento de gratidão, na era da transição planetária. Nossa
tarefa com o Evangelho de Jesus exige entre
outras qualidades a relacional, ou seja, zelo
interpessoal, acolhimento, sensibilidade no
olhar, na fala e na escuta com delidade à
Doutrina Espírita e ao Evangelho de Jesus.
”[...] a semeadura lançada necessitará de cuidados dos semeadores para que a colheita seja
farta.[...]”
(Bezerra de Menezes - Reformador / Documento. AFJI)

anos depois, desencarnou. A segunda edição do
Parnaso de Além-Túmulo exibia na introdução
um artigo com sua assinatura, acompanhada de
uma ressalva entre parênteses: espírito. Na certa,
já não achava que seria uma desleal concorrência
entre vivos e mortos. Citamos do livro, um poemente. Outros o tratavam por esquizofrênico e, ma de Casimiro Cunha, poeta vassourense, que
alguns mais ferinos, defendiam que o livro era reeencarnou aos 14 de abril de 1880 e desencaruma jogada de marketing da parte de Chico para nou em 1914.
chamar a atenção. Há, porém, um detalhe: quanQuadras
do o livro foi lançado, o médium tinha 21 anos e só
a 4ª série primária, sem demonstrar dotes intelec“Ser cego e nada ver
tuais necessários.
Na triste noite escura,

Tesouros para Leitura
Parnaso de Além-Túmulo
Francisco Cândido Xavier

F

Texto: Cristina Turri

oi o primeiro livro psicografado por Chico, e
lançado em 1932, e Parnaso signi ca antologia,
coletânea de poesias, e trouxe na sua primeira
edição um conjunto de 60 poemas atribuídos a
14 poetas brasileiros, quatro portugueses e um
poeta anônimo denominado "Um desconhecido".

A cada edição, porém, o livro foi incorporando novas composições e novos poetas, até que
em sua 6ª edição em 1955, estabilizou-se com
259 poemas atribuídos a 56 autores que se manifestaram através do médium, com suas características e estilos próprios, alguns inconfundíveis.

Chico Xavier, além de a rmar que a autoria
dos poemas não lhe pertencia, reverteu todos os
direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira. Repetia sempre que a obra era lavra dos
espíritos. Em trecho escrito na introdução do
livro, Chico descreveu seu "ambiente sobrecarregado de trabalho para angariar o pão quotidiano,
onde não se pode pensar em letras" e que nunca
teve intenção de fazer nome. A rmava que
aprendeu somente alguns rudimentos de aritmética e história.

Cada uma das seções de Parnaso é antecedida por uma apresentação do autor, a quem os
poemas são atribuídos, feita por Manuel Quintão, e de uma ilustração, quase sempre do rosto
O escritor Humberto de Campos, em artigo
do poeta.
publicado no Jornal Diário Carioca, edição do dia
Foi grande o rebuliço causado na época. 10 de Julho de 1932, identi cou nos versos psicoUns lançavam palpites de que Chico era leitor grafados por Chico, o estilo frouxo e ingênuo de
compulsivo, dono de memória prodigiosa, que Casimiro Cunha, largo e sonoro de Castro Alves,
incorporava o estilo dos poetas inconsciente- losó co e profundo de Augusto dos Anjos. Dois
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E ver depois a luz
Da aurora de ventura;
Chorar na escuridão
Em dores mergulhado,
E após o sofrimento
Ter gozo ilimitado;
Sorver dentro da treva
O fel das amarguras,
Depois, buscar o amor
Nas lúcidas alturas;
É possuir tesouros
De paz, de vida e luz,
No sacrossanto abrigo
Do afeto de Jesus.”
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JUVENTUDE ESPÍRITA

Família é ferramenta evolutiva
que Deus nos proporciona!
Texto: Silvania da C. P. Bertolini
zir material para o autoconhecimento em família, pois nas atividades diárias temos a chance
de educar o sentir, a rmou Alfredo Pinto.

A

ssim iniciou o Curso Vida Familiar da
Casa de Jesus no dia 05 de Maio, com o tema:
“Viver o Autoconhecimento em Família” Realizado pela Coordenação de Família da
Casa de Jesus, baseado no Livro "Educar os
Filhos Compromisso Inadiável", Lucia Moysés e
à luz da Doutrina Espírita.

Re etindo sobre tópicos importantes e
atuais como uso da tecnologia, sinceridade,
comunicação no lar, entendemos a importância da vida familiar onde exercitamos a paciência, tolerância, negociação, conciliação, partilha, compreensão. Assim a família que vivencia
de forma funcional, aperta ainda mais os laços
afetivos do amor.
A resposta à pergunta 208 do Livro dos
Espíritos é bem assertiva quando a rma que os
Espíritos dos pais têm por missão desenvolver
os de seus lhos pela educação. E o capítulo
XIV do Evangelho Segundo o Espiritismo
esclarece os laços de família e a sua formação, a
tarefa por parte dos pais, o acolhimento diante
das provas. E, se hoje estamos como pais, é
missão aproximá-los de Deus pelo exemplo,
devemos debruçar sobre suas tendências e às
nossas, para melhor guiá-los.
Atenção, um patrimônio muito importante. A família que está gravitando em direção à
Deus, o caminho está cheio de distrações e para
que estejamos presentes e vigilantes é necessário atenção. O observar, o sentir, o analisar e o
ponderar são processos cognitivos profundos e
elaborados, utilizados para indicar o melhor
caminho, aprofundar o relacionamento e melhorar o tempo de convivência, além de produ-
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Em “O Livro dos Espíritos” q 257 nos lembra que (...)“os sofrimentos muito mais vezes
são devidos à nossa vontade. Remonte cada um
à origem deles e verá que a maior parte de tais
sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria
sido possível evitar por exemplo os excessos,
ambição, paixões.(…)”
Re exão:
Prioridade - Qual minha prioridade? - minha
família é minha prioridade?
A prioridade da família funcional é a educação moral de todos os membros.
Direção - minhas atitudes são alinhadas com
minha prioridade?
Velocidade – a velocidade que imprimo na
rotina familiar permite a profundidade do
relacionamento?
Uso da tecnologia é boa em nossos lares? Mudaria a forma de utilizar a tecnologia?
Utilizar com discernimento para que não empobreça os relacionamentos dentro do lar. Ensinar os lhos a usarem com consciência, desenvolvendo senso crítico.

Nossos Horários
DOMINGOS - 10 às 11h
Turmas da Infância
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

SÁBADOS - 18 às 19h
Turmas da Pré Juventude
e Juventude
TURMA 3 - 10 a 12 anos
TURMA 4 - 13 a 15 anos
TURMA 5 - 16 a 21 anos
Evangelização da Família
para os pais e familiares
um sábado por mês

O autoconhecimento é o maior investimento que podemos fazer por nós mesmos,
pois quando nos conhecemos, não reagimos
impulsivamente aos nossos processos internos
e à vida, mas desenvolvemos uma conexão
consciente com nosso “eu” e com o mundo externo, colocou a Psicóloga Elaine Raymundo.
Conhece-te a ti mesmo! A cura para o
egoísmo e caminho para a felicidade possível!!
Todos se confraternizaram com um delicioso lanche e com muita gratidão, encerrou
mais um encontro fraterno.

Nossa juventude par cipou com muita
cria vidade e amor ao se responsabilizar
pelas crianças até 9 anos durante o Vida
Familiar, ensaiaram a música: ‘’Mude o
Pensamento’’ e nos presentearam com
uma linda apresentação.

Venha com sua família ao próximo Encontro!

Essência Divina
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Alfabetização para todos
“Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É iluminar um futuro próximo e também distante.
É deixar uma marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mais uma forma de amar”
(Augusta Schimidt).

A

Texto: José Ramos Melzi / Maria Lenir Vargas/ Nathalia

pesar das ações movidas pelos mais diferentes órgãos educacionais com relação à superação do fenômeno do analfabetismo no Brasil,
ainda constatamos dados alarmantes a respeito
deste problema. Há aproximadamente cinco
anos, a equipe do NEES, diante deste fator, vericou que existia em algumas assistidas frequentadoras da casa, o interesse de aprender a ler e
escrever.
Por vezes, em nossa vida moderna, não nos
damos conta do privilégio que é possuir meios
de comunicação efetiva com nossos iguais.
Esquecemos de agradecer por podermos obter
informação e conhecimento através de textos,
de sermos aptos a conquistar um emprego, até
mesmo nos ambientes mais simples. Existem
alunas que gostariam de aplicar-se para a função
de caixa em supermercado, mas são impedidas
pelo desconhecimento do código linguístico.
Outras se sentem envergonhadas por não poderem auxiliar seus lhos nas tarefas de casa, ou
por precisarem de ajuda para distinguir entre a
embalagem do shampoo e a do condicionador,
por exemplo.
Essa dependência de terceiros em simples
contextos do cotidiano é mais que uma barreira
do ponto de vista intelectual, também representa perda no próprio sentido de autoimagem. A
baixa autoestima se torna um obstáculo ao cultivo dos sentimentos de amor próprio, levando a
desesperança quanto às possibilidades de realização pessoal e a busca por aprimoramento
pessoal. Sabe-se que segundo o espiritismo, o
amor para com o outro começa com o amor por
si mesmo, nos próprios dizeres de Jesus: amai ao
próximo como a si mesmo.
Assim, nossa iniciativa surge com o objetivo
de desenvolver um projeto que proporcionasse
às pessoas que se encontram na situação de
analfabetismo o desenvolvimento de habilidades e capacidades cognitivas, para que estas
pudessem se integrar – consigo e com a sociedade. Neste sentido, o projeto foi criado a m de
favorecer o desenvolvimento de processos consDATA
02/06 DOMINGO
05/06 QUARTA
06/06 QUINTA
09/06 DOMINGO
12/06 QUARTA
13/06 QUINTA
16/06 DOMINGO
19/06 QUARTA
20/06 QUINTA
23/06 DOMINGO
26/06 QUARTA
27/06 QUINTA
30/06 DOMINGO
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HORA
15h00
14h00
14h00
15h00
14h00
14h00
15h00
14h00
14h00
15h00
14h00
14h00
15h00

trutivos necessários ao aprendizado da leitura e
da escrita da língua materna por crianças, adultos e pessoas na terceira idade.
O projeto iniciou-se com uma pequena
turma instruída pela professora Maria Luiza e
após um ano passou a ser ministrada pelo professor José. Diante da grande procura na comunidade a turma cresceu e assim, mais professores foram convidados a participar do projeto.
Hoje as professoras que estão à frente desse
lindo trabalho são: Marily, Natalia e Maria Lenir
que conduzem as aulas com muito amor e carinho.
Munidos de parcos conhecimentos que
conseguimos amealhar ao longo dessa existência, procuramos dar o nosso melhor. Aqui, uma
vez por semana, buscamos acolher, abraçar,
atender, respeitar, ensinar e tentar levar todos ao
encontro com o mestre.
Sair da escuridão do analfabetismo, para
clareza da leitura, os fará mais cidadãos e quem
sabe, mais cristãos, pois poderão beber na fonte
da doutrina espírita e os ensinamentos de Kardec.
Conhecedores das nossas limitações, contamos com o apoio dos espíritos norteadores das
ações dessa casa e ousamos repetir o que disse
Ananias diante do chamado de Jesus “hei-nos
aqui, Senhor”.
“Mesmo não estando prontas, estamos de
prontidão.”

PALESTRAS DE JUNHO NEES
CORAGEM DE ASSUMIR OS PRÓPRIOS ERROS
A MULHER NA VISÃO DO ESPIRITISMO
FAMÍLIA - O BEM MAIOR
PAIS SÃO ANJOS DA GUARDA
SALÁRIOS
O PREÇO DA FELICIDADE DA VIDA CONJUGAL
CRIANÇAS SEM AMOR
O EGO E A FELICIDADE
FERIADO
APRENDI COM MINHA MÃE
O PENSAMENTO E VONTADE
TOLERÂNCIA
ESPIRITISMO E AS CRIANÇAS

NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT
Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú
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
Segunda quarta do mês às 14h
Última terça-feira do mês às 9h
Pediatria:
Sexta às 19h
Homeopatia:
Primeiro sábado do mês às 13h

EXPOSITOR
ROGÉRIO ROSSOL
PAULO HENRIQUE CHIESORIN
ELAINE RAYMUNDO
VERA FACHINELLI
JAIME NUNES
CLÁUDIO MARCIO DE SOUZA
ROGÉRIO ROSSOL
AGNES GEISER ARLOW
FERIADO
MARCELO FISCHER
ANA NILCE DORILEO CALDAS
RÔ PACHECO
ROGÉRIO ROSSOL

Dermatologia:
Primeira e terceira semana do mês às 14h

Alfabet izar
é ma is uma
forma de amar
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O ANIVERSÁRIO DE UM SANTUÁRIO – Dinita Storm
Quatro de Junho é dia de homenagear
D. Erna Schmidt Leman, precursora deste lugar
Onde realizou nobre trabalho na seara do amar,
Aprofundando as raízes desta casa no solo do perseverar.
Sob os alicerces da Doutrina Espírita seguiu, sem hesitar
E, aos poucos, a “Tenda de Jesus” se fez ampliar:
No plano sico, novo endereço e outra sede conseguiu conquistar;
No plano espiritual, este imenso hospital escolar
Detém comprome do e intensivo laborar
Que conta com o Mentor Manuel Quintão em sua orientação
E toda equipe espiritual em ﬁel mediação,
Propiciando-nos uma psicosfera salutar
Para que façamos de nossa par cipação
A contribuição digna que obje va ofertar
A água tão pura quanto a nós ﬁzeram chegar.
Centro Espírita não é o prédio, a ins tuição,
Transcende as paredes e os muros da ediﬁcação;
Diz respeito à própria atuação,
Ao ambiente que se cul va, à preservação,
Ao cuidado, à organização
Aos obje vos e ideais que norteiam cada condução
E aos sen mentos que alimentamos em nosso coração.
Neste complexo espiritual onde operam os dois planos da vida,
Impera vo compreender bem o próprio papel nesta lida,
Promovendo renovação moral comprome da
Através do autoconhecimento que fomenta a autoiluminação.

Jesus, nosso grande modelo e guia,
Ensinou, vivenciando e exempliﬁcando com sabedoria,
Fornecendo os meios e recursos necessários à nossa própria curadoria.
Em seu Evangelho de Amor
Reside nosso des no promissor,
Mas é preciso disciplina para exercitá-lo em todo seu esplendor.
Aprendamos com a Natureza, composição perfeita do Criador!
Que assimilemos a essência de tamanha valia
Na magniﬁcência do Sol, em prodigalidade e crucial energia;
No raiar da Lua, em serenidade inspiradora e pedagógica dicotomia;
No dançar dos ventos, sossoprando brisa e ousadia;
Na tranquilidade das nascentes, em constante melodia;
Na generosidade das árvores, em sustentação e empa a;
Na fraternidade das ﬂores, em delicada poesia;
Na leveza das aves, em seus cân cos de alegria;
Na sensibilidade dos animais, em lealdade e valen a;
No funcionamento do corpo humano, a mais sublime tecnologia;
Em nosso psiquismo e todos os processos universais em evolução...
É magistral a grande obra de arte que fulgura a nossa formação!
Que mantenhamos esta impressão,
Sorvendo a sapiência con da em toda esta produção.
Abençoados sejam nossos dias
À luz da Doutrina Espírita nesta imensa confraria!
Coração palpitando nas ba das da gra dão
À D. Erna, por sua persistência e dedicação;
Aos Benfeitores Espirituais que, unidos a Manuel Quintão
Abraçam todos que aqui, perseveram na instrução.

TO

EDUZIR
SR

• Deputados aprovam projeto de lei para banir uso de canudinhos plás cos em
estabelecimentos comerciais de SC.

O
PL

ÁSTICO?

OS JU
VAM
N

CAMPANHA TRAGA SUA GARRAFINHA DE ÁGUA

• União Europeia aprova legislação para
banir produtos plás cos descartáveis a
ﬁm de reduzir a poluição ambiental.

Vamos economizar copos!
Unidos podemos reduzir o uso de pláscos e contribuir para a melhoria do
O NOSSO PLANETA AGRADECE
nosso meio ambiente.

HORÁRIOS CASA DE JESUS
Rua 600, nº 123, Centro
Balneário Camboriú
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Doutrina e Passes
Segundas às 18h15 e 20h
Terças às 15h30
Quintas às 15h30
Sábados às18h
Domingos às 8h30

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

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

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

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

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

Evangelho no Lar
Quartas às 8h

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

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 19h
Estudo da Mediunidade
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 20h
Esperanto
Sábados às 14h
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