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‘‘O sol representa a luz divina,
as pedras os obstáculos para superarmos,

a gruta o caminho estreito para realizarmos a caridade,
e o mar o uído que envolve a todos.’’



Luzia Lúcia Hoier
Presidente da Casa de Jesus

eu aspecto religioso encontramos no Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, “O ensino moral”, 
porque religião do ponto de vista Espirita é com-
portamento, é conduta moral, e esse aspecto 
moral é fundamental para o Espiritismo.

Para muitas pessoas, infelizmente Espiritis-
mo é apenas fenômeno. Entretanto, o fenômeno 
é o ponto inicial dos que estudam a vida após a 
morte, que sabemos são muitas as correntes que 
o fazem, porém o Espiritismo ultrapassa os limi-
tes da pura e simples experimentação, ele retira 
daí o que é fundamental.

Porque, de que adianta a comunicação se 
essa servisse apenas para satisfazer a nossa curi-
osidade? Que bem nos traria? Para o Espiritis-
mo, o aspecto moral e a reforma íntima são de 
suma importância, pois a certeza no futuro, a 
aceitação na reencarnação, a con�ança de que 
Deus é justo e bom, modi�ca consideravelmente 
o homem, que passa a tomar consciência da 
grande tarefa que tem a desenvolver, e passa 
assim a aplicar os postulados Espíritas, fazendo 
escolhas mais criteriosas, e a buscar no Evange-

lho as doces lições do mestre.

Lembramos que todos os ensinos do Evange-
lho de Jesus apontam o amor como sendo a base 
para se integrar com Deus. Os lábios do Mestre 
proclamaram: “Não julgueis”; “Amar a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a si 
mesmo”; “Perdoar setenta vezes sete vezes”.

Todos os postulados nos encaminham ao 
respeito e aos direitos do próximo, tanto quanto 
se exige respeito aos direitos próprios, esta é uma 
lição sábia e justa.

Em o Evangelho, cap. XVII, O Homem de 
Bem, temos a seguinte mensagem: “O verdadeiro 
homem de bem é aquele que pratica a lei de justi-
ça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Se 
interroga a sua consciência em relação aos pró-
prios ato; a si mesmo pergunta se não violou a lei; 
se não ocasionou prejuízo; se fez todo o bem que 
lhe era possível; se desprezou voluntariamente 
alguma oportunidade de ser útil; se alguém lhe 
tem queixas; se fez aos outros como quereria que 
lhe �zessem”.

Nisso consiste toda a síntese da Doutrina 
Espirita e do pensamento de Allan Kardec, quan-
do assim se expressa: “Conhece-se o verdadeiro 
Espirita pela sua transformação moral”.

E como exemplo de transformação moral 
temos a �gura de Paulo de Tarso, um exemplo de 
transformação, sua conversão às portas de Da-
masco, demonstra o quanto esse Espírito se 
modi�cou para atender ao chamado do Cristo.

Tornou-se um exemplo de retidão e por �m 
falava: “Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que 
vive em mim” (Gálatas 2:20).

Nós Espíritas com os conhecimentos adqui-
ridos façamos do amor nossa base essencial para 
a construção de um mundo melhor, por mais 
humilde que seja a nossa tarefa, sejamos colabo-
radores do Divino Amigo e que Ele nos conduza 
nessa caminhada, rumo à construção íntima da 
sabedoria e do amor, sublimada e eterna.

Desejo boa leitura e votos de paz!
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“O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino 
dos Espíritos e suas relações com o mundo corpóreo”. 

(Allan Kardec, o que é o espiritismo, prólogo).

FOTOMEMÓRIA

A foto foi registrada no final do mês de 

agosto de 2010.

Aproximadamente 50 pessoas trabalha-

doras da casa de Jesus reunidas para o pré 

lançamento do filme Nosso Lar.

DATA HORA PALESTRAS DE JULHO 2019 EXPOSITOR

01/07  SEGUNDA 18h15 O AMOR NO NOVO MILÊNIO AIRTON DORNELES

01/07  SEGUNDA 20h00 O AMOR NO NOVO MILÊNIO AIRTON DORNELES

02/07  TERÇA 15h30 O CONSOLADOR ELIANA DELLATORRE

04/07  QUINTA 15h30 VIOLÊNCIA NA VISÃO ESPÍRITA CARLOS MONTEIRO

06/07  SÁBADO 18h00 PENSAMENTO E VONTADE MAURY VIVIANI

07/07  DOMINGO 08h30 VIDA CONJUGAL-CONSTRUINDO UM RELACIONAMENTO SAUDÁVEL CLÁUDIO DE SOUZA

08/07  SEGUNDA 18h15 VIDA, DESAFIOS E SOLUÇÕES GERSON TAVARES

08/07  SEGUNDA 20h00 VIDA, DESAFIOS E SOLUÇÕES GERSON TAVARES

09/07  TERÇA 15h30 INFLUÊNCIA ESPIRITUAL ANA RITA QUILANTE

11/07  QUINTA 15h30 O FENÔMENO DA MORTE LORENI O. NETTO

13/07  SÁBADO 18h00 TEMA LIVRE FÁBIO IOP

14/07  DOMINGO 08h30 A TRANSFORMAÇÃO MORAL É UMA CONQUISTA ADILSON A. SIMAS

15/07  SEGUNDA 18h15 DESASTRES COLETIVOS LEANDRO DE SOUZA

15/07  SEGUNDA 20h00 DESASTRES COLETIVOS LEANDRO DE SOUZA

16/07  TERÇA 15h30 CAUSA E JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES IZOLEMA ATOLINI

18/07  QUINTA 15h30 O AMOR TRANSFORMA ROSEMARY SCHWALB

20/07  SÁBADO 18h00 JESUS E A ATUALIDADE ANDRÉ ALMEIDA GRAF

21/07  DOMINGO 08h30 LIÇÕES PARA A VIDA FABIANA TOBIAS

22/07  SEGUNDA 18h15 A FÉ NILZA PEREIRA

22/07  SEGUNDA 20h00 A FÉ NILZA PEREIRA

23/07  TERÇA 15h30 JESUS E A ATUALIDADE ANDRÉ ALMEIDA GRAF

25/07  QUINTA 15h30 AS MÃOS JAIME NUNES

27/07  SÁBADO 18h00 O PERDÃO ARARIPE AGUIAR

28/07  DOMINGO 08h30 A IMPORTÂNCIA DA MULHER NA VISÃO ESPÍRITA PAULO CHIESORIN

29/07  SEGUNDA 18h15 AJUDA-TE A TI MESMO QUE O CÉU TE AJUDARÁ ALEXANDRE ESÓTICO

29/07  SEGUNDA 20h00 AJUDA-TE A TI MESMO QUE O CÉU TE AJUDARÁ ALEXANDRE ESÓTICO

30/07  TERÇA 15h30 TEMA LIVRE ERON MAURICIO PEREIRA
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Datas Espíritas
de Julho

Julho de 2019

02/07/1843 - Desencarna em Paris o criador da Homeo-
patia, Samuel Frederico C. Hahnemann.

06/07/1932 - Aparece a primeira edição do livro Parna-
so de Além Túmulo, pela mediunidade de Chico Xavier. 

Constitui-se na primeira obra psicografada 
pelo então jovem médium brasileiro Fran-
cisco Cândido Xavier, lançada em 6 de 
julho de 1932 pela Federação Espírita Bra-
sileira. Esta primeira edição trazia sessenta 
poemas, assinados por nove poetas brasilei-

ros, quatro portugueses e um anônimo. A partir da se-
gunda edição, publicada em 1935, foram sendo gradu-
almente incorporados novos poemas à obra até a  6ª 
edição, publicada em 1955, quando fixou-se a quanti-
dade de poemas em duzentos e cinquenta e nove, atri-
buídos a cinquenta e seis autores luso-brasileiros, entre 
renomados e anônimos. O responsável por unir os 
diversos poemas psicografados por Chico Xavier e 
lançar um livro de poesias foi Manuel Quintão, um ex-
presidente da FEB que naquele momento desempenha-
va o cargo de dirigente na mesma instituição. Hoje, 
dirigente espiritual da Casa de Jesus.

07/07/1930 - Desencarne de Arthur Conan Doyle, 
criador do famoso detetive Sherlock Holmes. Adepto 
do Espiritismo, Conan Doyle escreveu A História do 
Espiritismo.

09/07/1918 - Desencarna na Itália a famosa médium 
Eusápia Paladino.

12/07/1891 - Nascimento, em Minas Gerais, do espe-
rantista Ismael Gomes Braga.

12/07/1902 - Nascimento de Jésus Gonçalves. Hanse-
niano, internado na colônia de Pirapitingui, dirigiu um 
Centro Espírita naquele local.

14/07/1942 - Desencarne de Manoel Philomeno de 
Miranda. A partir da década de 1970, o seu nome foi 
adotado em psicografias, através da mediu-
nidade de Divaldo Franco. Presidia as 
reuniões mediúnicas e os trabalhos do 
grupo Fraternidade, e a partir de 1921 
passou a integrar a Diretoria da UEB. 
Sucedeu a José Petitinga na Presidência da 
União Espírita Baiana, função que exerceu até desen-
carnar. Durante esse longo período Miranda foi um 
baluarte do Espiritismo. Onde estivesse, aí estaria a 
doutrina e sua propaganda exercida com proficiência 
de um abnegado. Delicado no trato, mas heróico na 
luta. Algumas obras ditadas: Nos Bastidores da Obses-
são, Grilhões Partidos, Tramas do destino, Nas Fron-
teiras da Loucura, Painéis de Obsessão, Temas da Vida 
e da Morte, Trilhas da Libertação, Tormentos da 
Obsessão.

15/07/1876 - Na Inglaterra, é realizada uma reunião de 
efeitos físicos com o médium Slade, em plena luz do 
dia, quando um Espírito se materializa à vista de todos 
os presentes.

16/07/1193 - Itália, nasce Clara, em Assis, religiosa do 
tempo de Francisco de Assis, vivida também por Joan-
na de Ângelis, guia espiritual do médium Divaldo 
Franco. Desencarnou na mesma cidade, em 11 de agos-
to de 1253.

20/07/1918 - Desencarne da médium Elizabeth 
D'Esperance.

26/07/1969 - Por solicitação da FEB, o Departamento 
de Correios e Telégrafos lança um selo comemorativo 
do I Centenário da Imprensa Espírita no Brasil.

28/07/1890 - Na Inglaterra, em reunião de efeitos físi-
cos, com a médium Elizabeth D'Esperance, materiali-
za-se um lírio dourado, com 7 pés de altura, estando 
presentes vários cientistas, entre os quais o Prof. Ale-
xandre Aksakof.
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Paulo e Estevão

 

hico Xavier, no ano de 1940, período em 
que trabalhava na fazenda modelo, nos inter-
valos de seu lanche, costumeiramente se 
dirigia à uma sala que seu chefe, Rômulo 
Joviano, havia separado para que nosso ama-
do médium recebesse algumas páginas, e 
então ele começa a receber os textos ditados 
pelo Espírito de Emmanuel formatando o 
livro Paulo e Estevão.

O autor espiritual, ao comentar o motivo 
de trazer a lúmen tão nobre obra, deixa claro 
que não é para fazer novas homenagens ao 
convertido de Damasco, mas sim, para trazer 
ao nosso conhecimento “alguma coisa das 
tradições do plano espiritual acerca dos tra-
balhos con�ados ao grande amigo dos genti-
os.”

O livro apresenta, não só as informações 
conhecidas nas cartas do próprio Paulo, e no 
livro de Atos dos apóstolos, que constam no 
novo testamento, mas também as lutas, os 
desa�os, e toda a jornada desse Espírito que 
de perseguidor do Cristo passa a �el servidor, 
divulgando seus ensinos para todo o mundo, 
ultrapassando as fronteiras do povo Hebreu.

Também apresenta, já que o papel do 
Espiritismo é de resgate do Cristianismo 
primitivo, como se dará a implantação e o 
desenvolvimento dos ideais deixados por 

Jesus através de seus discípulos na conhecida 
casa do caminho, descreve os problemas 
encontrados pelos apóstolos do primeiro 
século de nossa era, das perseguições e as 
lutas que tiveram de travar, sejam entre eles 
ou com inimigos da doutrina nascente. 

Só por esse resgate já seria uma leitura 
memorável e edi�cante, porém Emmanuel 
nos conta em detalhes a transformação de 
Saulo para Paulo, de sua luta interna, dos 
desa�os em família, de como fora desacredi-
tado por iago, por exemplo. Apresenta 
também, a alma nobre de Estevão, um espíri-
to que mesmo quando fora vendido como 
escravo, e sem ter conhecido pessoalmente 
Jesus já era portador dos valores do Mestre 
em seu coração.

Nas palavras de Emmanuel: “Sem 
Estêvão, não teríamos Paulo de Tarso. O 
grande mártir do Cristianismo nascente 
alcançou in�uência muito mais vasta na 
experiência paulina, do que poderíamos 
imaginar tão só pelos textos conhecidos nos 
estudos terrestres. A vida de ambos está 
entrelaçada com mistérios a beleza. A con-
tribuição de Estêvão e de outras persona-
gens desta história real vem con�rmar a 
necessidade e a universalidade da lei de 
cooperação. E, para veri�car a amplitude 
desse conceito, recordemos que Jesus, cuja 
misericórdia e poder abrangiam tudo, 
procurou a companhia de doze auxiliares, a 
�m de empreender a renovação do mundo. 
Aliás, sem cooperação, não poderia existir 
amor; e o amor é a força de Deus, que equili-
bra o Universo.”

Por esses e tantos outros motivos que é 
uma obra que merece não só a nossa leitura, 
mas também o estudo. Podemos nos valer 
dos exemplos da conversão individual de 
Saulo para a nossa própria jornada, e como 
unidade e corpo de Cristo, como diria Paulo, 
podemos nos fortalecer quanto ao movi-
mento Espírita nos recados deixados através 
da casa do caminho, onde estes espíritos 
nobres deixaram sua contribuição na causa 
de nosso amado mestre Jesus.

C

“Sem cooperação, não poderia existir amor; 
e o amor é a força de Deus, que equilibra o Universo’’

Texto: Alexandre Esotico



Saiba mais
O presente tópico tem como �nalidade despertar o 
interesse dos leitores deste jornal e frequentadores da 
casa para alguns fenômenos espíritas, deixando de lado 
os dogmas, feitiçarias e outros fatos chamados de sobre-
naturais, este mês, homenageando o célebre e antigo 
cientista William Crookes, falaremos sobre a Materiali-
zação de espíritos. O Dr. Crookes, através da médium 
Florence Cook, con�rmou e demonstrou cienti�camen-
te a materialização dos Espíritos, especialmente do 
espírito de Katie King, cujas fotos podem ser constatadas 
em diversas obras espíritas, esclarecemos:
a) De que se constituem os fenômenos de materializa-
ção? - R: Materialização espiritual é quando o espírito 
usa o ectoplasma para criar imagens de desencarnados 
ou objetos. Além de se constituírem as mais altas e irrefu-
táveis demonstrações da imortalidade dos Espíritos, as 
materializações comprovam que somos seres existentes 
antes e depois do corpo que nos serve de experiência 
transitória.
b) Quem foi realmente William Crookes? – R: Era um 
químico e físico inglês, �cou famoso 
pelas pesquisas na espectrogra�a (apare-
lho para separar os átomos de um ou 
vários corpos), raios catódicos (feixe de 
elétrons emitidos pelo cátodo), que é um 
eletrodo em que a corrente convencional 
deixa o aparelho elétrico que está polari-
zado, em um tubo de gás muito rarefeito 
e fenômenos radioativos, tendo inventado o radiômetro 
(aparelho usado para comparar a energia de diversas 
radiações), o espintariscópio (instrumento que permite 
observar cintilações provocadas por radiação ionizante 
que incide em uma tela de sulfeto de zinco) e os vidros 
especiais que vedam a passagem dos raios de calor e de 
luz ultravioleta, além de descobrir o elemento químico 
tálio (massa atômica 204,4 µ).
c) Quem foi Kate King? – R: Kate King foi um espírito 
que se materializou pela primeira vez em 1872, por 
intermédio da médium Florence Cook. Os fenômenos 
de materialização constituem as mais altas e irreversíveis 
verdades da imortalidade do Espírito, tanto que surgir 
um “defunto“ na frente de pessoas é um dos mais empol-
gantes fatos, mesmo atualmente, imaginem então na-
quela época; a obra “Pesquisas Experimentais sobre o 
Espiritismo“ culminou com o estudo aprofundado dos 
Espíritos, através de Kate King.
d) Quando e como ocorreu essa manifestação tão co-
mentada pelo espiritismo? - R: A 22 de maio de 1872, 
ocorreu a primeira materialização de Katie King (Gabri-
el Delanne - A Alma é Imortal). É sabido que os grandes 
médiuns não se revelam de improviso, tanto que em 
1872 a médium Srta. Cook, com apenas 16 anos, oportu-
nizou a primeira sessão de materialização do Espírito 
Katie King, que apareceu com a cabeça envolta num ano 
branco, dizendo que era “para impedir que o �uído se 
dispersasse muito rapidamente. “
e) Como ocorreu a materialização? – 
R: Aqueles que quiserem se aprofundar no 
assunto, os livros “Materialização dos 
Espíritos“ (de Paul Gibier e Ernesto Bozza-
no), e “A alma é imortal“ (Gabriel Delan-
ne) e “História das aparições de Katie 
King“ (FEB), conhecerão os fatos com 
detalhes. Entretanto, as primeiras fotos de Katie King 
foram obtidas em 7 de maio de 1873, tendo sido exami-
nada anatomicamente pelo Dr. Gully. Sua última apari-
ção, após três anos de materializações, para estudos e 
experiências, esse Espírito, ao se despedir, declarou: 
“Minha querida, não posso. Está cumprida a minha 
missão. Deus te abençoe!” E todos ouviram o som de seu 
beijo de despedida na médium Florence Cook.

E
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O que é o Espiritismo?

   m comemoração aos 160 anos desta obra 
escrita por Allan Kardec, a Federação Espírita 
Catarinense (FEC) promoveu no dia 01/06/19 
sua Conferência Espírita, tendo o evento sido 
realizado no Centro de eventos Itajaí, e contou 
com a presença de quatro oradores convidados.

A programação foi composta de oito pai-
néis expositivos, com cada palestrante falando 
em dois momentos. Além disso, houve apre-
sentações artísticas de grupos espíritas da re-
gião.

A escolha do Tema, norteiam a introdução 
ao conhecimento do mundo invisível pelas 
manifestações dos Espíritos, as máximas dos 
princípios da Doutrina Espírita e a resposta às 
principais objeções.

Álvaro Chrispino (RJ) educador, nos trou-
xe de modo didático, temas como “a reencarna-

ção na visão espíri-
ta” e “a morte não 
existe”, pontuando 
como podemos nos 
preparar  para  o 
momento da passa-
gem.

Alessandro Viana de Paula (Abrame-SP), 
abordou duas das maiores objeções e questio-

namentos feitos, 
pelas pessoas que 
não têm do Espiri-
t ismo senão um 
conhecimento su-
per�cial, e que são 
naturalmente leva-

das a fazer como “a Origem dos espíritos” e “O 
Destino dos espíritos”.

Vicente Pessoa (AME-GO), com o olhar 
clínico aprofundou nossa visão sobre “o perdão 

nos aspectos cientí�-
cos e espirituais” e o 
tema “Camille Fla-
marion- o Poeta dos 
C é u s ”  c o m  s u a 
racionalidade,  o 
homem cujas obras 

encheram de luzes o século XIX. 

Suely Caldas Schubert (MG) escritora, 
impecável, ao nos levar a re�exão quanto a 
“Consciência espiritual das Leis de Deus”, que 
aprofundamos na parte terceira do livro do 
Espíritos, narrando as nossas questões e pro-
blemas de ordem psicológica, moral e �losó�-

cas no “Código penal da Vida Futura” �nalizan-
do a temática das “Mortes Coletivas” assunto 
atual e pertinente para re�exão na nossa socie-
dade.

Nosso departamento de comunicação, 
entrevistando Suely Caldas Schubert, pergun-
tou-lhe: 

Se na consciência está gravada a Lei de 
Deus, onde ela a�ora? No princípio inteligen-
te ou antes?

R. Suely - “Que a consciência vai nascendo 
aos poucos, desde o princípio inteligente, mas o 
espírito vai se tornar consciente quando ele é 
individualizado, conforme está em A Gênese 
Cap. VI, item 19. A consciência é de si mesmo, 
por exemplo, um cão por mais inteligente que 
ele seja, e amamos os cães, não tem consciência, 
embora demonstre toda expertise, ele não se 
olha no espelho e se reconhece como um cão. O 
ser humano, sabe que existe, e o que ele é, então 
a medida que a�ora essa consciência, ela vai se 
tornando mais lúcida, mais presente, a medida 
que o ser vai evoluindo.”

Os Reinos que transitamos são os da Ter-
ra, ou já ocorreu antes e viemos de outras 
moradas? 

R. Suely - “Difícil dar essa resposta, eu não 
sei se nós já viemos de outras moradas, ou ou-
tros mundos, pode ser que sim, ou então ire-
mos mais adiante. Eu não consigo dar uma 
resposta precisa, porque é uma questão muito 
avançada, nós sabemos que, existem a solidari-
edade entre os mundos, entre as humanidades 
que povoam os mundos, e sabemos que viemos 
de mundos inferiores e a própria Terra, que já 
foi inferior também, sendo hoje um Planeta de 
provas e expiações na categoria dos Mundos, 
segundo fala Allan Kardec, vai passar para um 
degrau acima, que é o mundo de regeneração, 
agora abaixo de nós só os mundos primitivos, 
de onde viemos.”

Texto: Cristina Turri

Essência Divina
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    Ser Espírita

Texto: Fábio Iop

O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. 
Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou 
o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem 
qualquer queixa dele; en�m, se fez a outrem tudo o que desejara lhe �zessem. – Allan Kardec.

   lúcido codi�cador Allan Kardec assevera 
que o Espiritismo não institui nenhuma nova 
moral, não dogmatiza uma nova postura irracio-
nal perante a vida na permuta por facilidades ou 
destaques pessoais diante da sociedade. A ponto 
de a�rmar que o Espiritismo é tão antigo quanto 
a Criação.

Embora a a�rmativa do codi�cador, parece-
nos que uma vez mais, o homem distancia-se dos 
fatos por não apreender as consequências de 
alcance moral desta doutrina aplicada a si mes-
mo. A semelhança do período obscuro do cristi-
anismo conspurcado resgatando a teocracia e o 
materialismo na relação Criador-criatura, apre-
sentando um ser humano recheado de paixões 
como o representante de Deus na Terra, hoje, em 
meio a dinâmica irremediável das experiências 
de encarnado, o espírita vai perdendo-se ou 
seguindo cegamente instruções de terceiros ou 
sendo aquele que se coloca na qualidade de apon-
tar caminhos não muito diferente das antigas 

Pitonisas.
Não é por outra razão que o próprio Kardec 

apresenta que o verdadeiro espírita é aquele que 
busca a reforma moral e empreende a difícil 
tarefa de domar a si mesmo, ou seja, ser espírita 
cristão. Este por sua vez, é aquele que não apenas 
admira a moral espírita, mas busca praticá-la e 
lhe aceita todas as consequências. É sem dúvida, 
aquele que compreende que o Espiritismo serve 
primeiro para si mesmo, em segundo serve nova-
mente para si e somente servirá a outrem na 
expressão da sua conduta renovada dia após dia, 
longe da imposição de pontos de vistas. Compre-
ende que o Espiritismo respeita a liberdade de 
consciência.

Se a instrução e a capacidade de re�exão 
liberta, de outro lado é difícil fazer-se uso da 
capacidade de pensar.

Certamente ser espírita cristão não é fácil, 
demanda trabalho, suor, sacrifício e libertação 
das próprias algemas de ilusões e princípios 

fantasistas. E, aquele que envereda este caminho 
sabe que encontrará momentos de indecisão entre 
o bem e o mal, qual se estivesse num labirinto da 
linha tênue das próprias paixões buscando encon-
trar a saída no rumo a seguir. 

Transformação aparente expressa em feição 
exterior já não adianta mais, é preciso avançar no 
autoconhecimento, ainda mesmo que custe lágri-
mas. Aceitar os problemas e superá-los a força de 
trabalho e serenidade é a formula justa da aquisição 
da própria consciência. Todo processo de sublima-
ção exige sacrifícios.

Entre o bem e a negação do bem não há posição 
de neutralidade. Nos momentos de incertezas, é 
sempre possível escolher a favor do amor e a ação 
de servir. Com um compreenderemos o nosso 
destino e com o outro a nossa missão. 

A força do Espiritismo não está na transforma-
ção da sociedade, esta se dará por consequência, a 
sua força está na regeneração do ser. A humanidade 
é re�exo do homem.

O

    O Espiritismo praticado na Casa 
de Jesus, consola a todos?

  ealmente quem são os freqüentadores dos 
Centros Espíritas?  Por que buscam nesses ambi-
entes a resposta à suas angústias e a�ições? Todos 
saem satisfeitos e confortados quando assistem a 
uma palestra, recebem o passe e bebem da água 
�uidi�cada? E o atendimento fraterno, praticado 
em favor dos mais sofredores, ameniza as suas 
dores e sofrimentos? 

São questionamentos que a�oram, em 
alguns, ante o super�cial entendimento do que é 
realmente a doutrina dos Espíritos, em outros 
pela frustração por não se sentirem consolados 
imediatamente, que se afastam por não conse-
guirem saciar sua ansiedade a�itiva ou angustio-
sa, esperando “milagres’,’  entretanto a grande 
maioria que continua freqüentando as casas 
como um hábito adquirido de outros ambientes 
religiosos, ainda não captaram verdadeiramente 
as lições ensinadas pelos Guias Espirituais Supe-
riores, que através da promessa do Cristo, repre-
senta a terceira revelação. 

Essas entidades, através do Espírito de Ver-
dade, constituíram a falange consoladora, que de 

uma forma lógica, racional e amorosa consegui-
ram explicar a causa das nossas vicissitudes, 
comprovando cienti�ca e �loso�camente que 
somos criaturas criadas para a eternidade e dota-
das cada um com a energia do amor.

Na Revista Espírita (maio-1866) é dito que  
“sendo Deus a essência divina, não pode ser perce-
bido em todo o seu esplendor senão pelos Espíritos 
do alto grau de desmaterialização, e se os imperfei-
tos não o vêem, não é porque estejam mais afasta-
dos que os outros, pois todos os seres estão mergu-
lhados no �uido divino; como nós estamos na luz, 
os cegos também estão mergulhados nela, contudo 
não a vêem.”

Essa mensagem, de uma forma didática e 
racional vem con�rmar que somos uma luz, ora 
obscurecida pelo nosso egoísmo, como dito no 
livro dos Espíritos, a chaga da humanidade, que 
impede nosso progresso moral, ante a ambição 
desmedida do progresso material, que mesmo 
conquistado, não traz felicidade, mas satisfação 
momentânea, tanto que quando adquirimos 

algo há muito desejado, quando concretizamos o 
desejo, queremos mais.

Igualmente no Livro dos Espíritos, questão 917, 
a resposta para extinguir o egoísmo da nossa vida, 
é: “ Poderá ser longa a cura, porque numerosas são 
as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se 
obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela 
educação, não por essa educação que tende a fazer 
homens instruídos, mas pela que tende a fazer ho-
mens de bem. A educação, convenientemente enten-
dida, constitui a chave do progresso moral. Quando 
se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se 
conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-
á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam 
plantas novas.”

Então quando compreendermos �nalmente 
que o egoísmo gera o orgulho, a ambição, a cupi-
dez, a inveja, o ódio, o ciúme,  vícios estes que a�o-
ram a cada momento em nossas atitudes, provo-
cando distúrbios de toda ordem, a �nalidade é 
extirpá-lo da nossa vida,  uma vez que é incompatí-
vel com a almejada  felicidade.  

R Texto: Adilson Alexandre Simas



JUVENTUDE ESPÍRITA

Evangelizar e Educar
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que a Casa de Jesus dispõe como apoio às famí-
lias, crianças e jovens.

Pensar, sentir e agir com Jesus é o caminho 
para transformação da Terra num mundo me-
lhor, com frutos doces de Amor.

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

 DIJE – Departamento da Infância e Ju-
ventude – da Casa de Jesus é responsável pela 
Evangelização da Infância, Juventude e Família, 
através de orientações à ação evangelizadora da 
FEB – Federação Espírita Brasileira – composto 
por um documento contendo subsídios e dire-
trizes, desenvolve atividades que em seu con-
junto, visa o aprimoramento integral do indiví-
duo e à transformação social. 

A questão 685 do Livro dos Espíritos a�rma 
que “a educação é o conjunto dos hábitos ad-
quiridos”. Assim a �nalidade educativa do 
Espiritismo perpassa o conhecimento, o senti-
mento e a ação, com vistas ao exercício pleno do 
amor, maior ensinamento de Jesus, que nos 
conduz ao Seu projeto: Fraternidade Universal. 
Concluindo que Evangelizar com amor o pen-
sar, o sentir e o agir de nossas famílias, crianças e 
jovens é o mesmo que Educar.

Na Parábola da Figueira Seca, entre tantos 
ensinamentos, um se evidencia: a necessidade 
de frutos, quando já se tem condições. E assim 
nos alegramos muito com a iniciativa de nossa 
juventude que unida às juventudes da nossa 
regional - 13ª. URE, movida pela empatia e 
compaixão, elaborou uma hamburgada bene�-
cente e reverteu a arrecadação para nossos ir-
mãos de Moçambique, através da Fraternidade 
sem Fronteiras. Foi um sucesso, tudo organiza-
do com muita competência e amor, além das 
fronteiras da Casa de Jesus, contribuindo no 
Movimento Espírita, o qual tem o objetivo mai-
or: "União e Uni�cação".

Evangelizar e educar, tarefa preciosa diante 
de tempos de transição. Assim convidamos 
todos a participarem das ações evangelizadoras 

O

Texto: Silvania da C. P. Bertolini 

(...) “Toda evangelização é um ato educativo e que a educação, baseada nos 
princípios cristãos, é um ato evangelizador.’’

Documento FEB – Orientação à Ação Evangelizadora.

Trilha Ecológica

Hamburgada Beneficente

Muito envolvida e empenhada, nossa 
Juventude da 13ª URE arrasou realizan-
do no dia 25/05 uma Hamburgada Be-
neficente.

Dia 01/05 a Juventude 13ª URE fez uma 
trilha ecológica em Penha, realizando a 
limpeza da trilha, com direito ao Culto 
do Evangelho em meio à natureza.



NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú

olidariedade, dedicação, generosidade, har-
monia e a presença de Jesus são os fatores deter-
minantes, que tem proporcionado sensação de 
bem estar indescritível, entre os membros da 
equipe de voluntários, coordenados por Rosane, 
do Núcleo Espírita Erna Schmidt.

Esta equipe, que vem sendo coordenada por 
Rosane Inez Hunnoff, promoveu no dia 12 de 
maio de 2019, no período vespertino o lanche 
em homenagem ao dia das Mães. Participaram 
23 crianças e 16 pais. Todos os familiares foram 
acolhidos e abraçados por toda equipe de obrei-
ros voluntários do NEES. Partindo do princípio 
que Jesus, com seu exemplo nos ensinou que o 
trabalho na seara divina não dispensa a partici-
pação daqueles que estão imbuídos de boa von-
tade com os propósitos divinos. A equipe é com-
prometida e todos os membros estão irmanados 
e dispostos, a seguir as recomendações no de-
sempenho da tarefa terrena, seja o de partilha, 
de companheirismo e de compreensão com as 
limitações humana.

Rosane, declara "Participar como voluntária 
dos trabalhos no NEES aos domingos é desa�ador 
e grati�cante. Desa�ador por deixar a família e 
outras possibilidades que podem parecer mais 
prazerosas para um domingo, e esse acaba sendo 
um fator que torna ainda mais especial cada 
encontro com quem lá vai, pois tanto para eles 
como para mim, esse é o Nosso Encontro de Do-
mingo. Dia de sorrir, de proporcionar bons mo-
mentos, de doar do meu tempo, de aprender, de 
me superar e de compartilhar. Tendo como  resul-
tado, voltar para casa me sentindo plena e grata".

 Jussemara, faz seu depoimento "Às vezes me 
pergunto o porquê de estar fazendo isso, deixar 
minha família um domingo por mês para ir ao 
NEES. No mesmo momento lembro-me do bem 
estar que sinto quando estou lá, encontro amigos, 
pessoas que também deixam seus amores para 
estar lá junto comigo. Lembro também das pala-
vras do Cristo: "Quando um ou mais estiverem 
juntos em meu nome, lá estarei". E a emoção é 
tão grande quando sentimos sua presença, a 
energia que habita naquele espaço, nas pessoas 
que ali estão e nesse pequeno gesto que é doar 
algumas horinhas da vida em benefício do próxi-
mo. É assim que me sinto, sempre".

Já, Bhig relembra "A primeira vez foi por um 
impulso. Depois, me deixei contaminar pela 
energia acolhedora da equipe, compartilhando 

horas de uma doce fraternidade. Aos poucos 
aprendi a criar empatia pelas crianças e mães 
atendidas. Percebo a importância da oportunida-
de de nos darmos as mãos. Talvez eu aprenda um 
pouco mais sobre o signi�cado do amor que Dona 
Erna dedicou ao próximo. Sou grato".

Nelbe, a�rma que "O trabalho no NEES para 
mim, se apresenta como oportunidade de renovar 
intenções na prática do amor e da compreensão; 
oportunidade de ser produtiva no trabalho do 
bem, alegrando e alimentando, física e espiritual-
mente os irmãos que nos buscam. A cada encon-
tro solidi�camos em nós a compaixão tão neces-
sária ao progresso evolutivo de cada um. É uma 
forma singela de doação, que aquece o coração".

Vera, relata "Eu compreendi as di�culdades 
das mães que participam conosco dos trabalhos 
do NEES para o sustento físico e moral de suas 
famílias e me sinto feliz em poder levar a elas o 
aconchego, o abraço amigo e dizer que o amor 
existe e tudo vai passar, porque somos eternos e 
novas oportunidades virão".

Convidamos você para participar! Venha, 
será muito bom ter você também conosco!

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

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 8 às 10h

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

Dermatologia:
Primeira e terceira semana do mês às 14h

Julho de 2019

NEES – Núcleo Espírita 
Erna Schmidt, a cada dia, 
com Jesus
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“O único caminho que vos está aberto, para achardes graças 
perante ELE, é o da prática sincera da Lei de amor e de caridade” 
Cap. XVIII  - O Evangelho segundo o Espiritismo,  pág 244.

ATIVIDADES EM RECESSO

Durante o mês de Julho, 
estaremos em recesso nas 

quartas-feiras, quintas-feiras e 
nos domingos.

O Atendimento Médico 
ocorrerá normalmente.



INFORMAÇÃO & CULTURA

Temas da Vida 
e da Morte

Divaldo Pereira Franco

O Espirit ismo oferece 
amplos  recursos  para 
aqueles que buscam sua 
transformação moral e sua 
libertação rumo à felicida-
de. Em Temas da vida e da 
morte, obra do Espírito 

Manoel Philomeno de Miranda com psicogra-
�a de Divaldo Pereira Franco, conhecemos 
várias respostas da Doutrina Espírita sobre 
temas relevantes como destino, suicídio, 
reencarnação, responsabilidade, entre outros. 
São dúvidas e questões cotidianas avaliadas à 
luz da palavra do Cristo e elucidadas com todo 
amor e sabedoria pelos ensinamentos espíritas.

A Vida Conta
Francisco Cândido Xavier

Sensibilidade a serviço da 
própria sublimação, Maria 
Dolores, na Vida Maior, 
continua a crescer em ele-
vação a sabedoria. Seme-
ando paz e luz, onde se veja 

na Terra, contempla a vida e ouve-a na visão e na 
acústica da mais nobre espiritualidade. Da faixa 
de trabalho a que se ajusta, eis que nos expõe 
revelações comovedoras do sentimento e da 
natureza, impulsionando-nos a pensar na 
imortalidade e no amor, na esperança e na 
beleza, escalando os mais altos domínios de 
emoção. 

A Alma nos Animais
Ernesto Bozzano

Os animais exercem um 
fascínio irresistível sobre a 
sensibi l idade  humana 
desde tempos imemoriais, 
quando essas maravilhosas 
criaturas da Natureza che-
garam a ser objeto de ado-

ração. A literatura registra, ainda que de forma 
esparsa, diversos casos de fenômenos paranor-
mais envolvendo cães, cavalos, gatos e outros 
seres da fauna, cujas aparições post-mortem 
provocaram espanto e perplexidade. ‘‘A Alma 
nos Animais’’, de Ernesto Bozzano, apresenta 
uma fundamentação cientí�ca em que se busca 
demonstrar a sobrevivência da psique animal.
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O NOSSO PLANETA AGRADECE

• Deputados aprovam projeto de lei pa-
ra banir uso de canudinhos plás�cos em 
estabelecimentos comerciais de SC.

• 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 plás-
�cos e contribuir para a melhoria do 
nosso meio ambiente.

CAMPANHA TRAGA SUA GARRAFINHA DE ÁGUA

Acessem o Site da Casa de Jesus: 
https://www.casadejesus.org.br
lá vocês encontram todas as informações 
sobre a Casa, horário de funcionamento, 
palestras, estudos e cursos.

Curtam nossa página no 
facebook e compartilhem: 
https://www.facebook.com
/centroespiritacasadejesus

Acesse nossos slides pelo: 
https://pt.slideshare.net/
casadejesus

Siga as novidades no 
nosso instagram: 
c.e.casadejesus_bc

Assista nossas palestras 
https://www.youtube.com/
channel/UCkGaAzhQSAZqg
FPDOitCD8g/featured

Baixe nosso 
aplicativo, por 

Android ou 
IOS da Casa 

de Jesus 

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS NOSSA LIVRARIA DE EMPRÉSTIMOS

Aqui na nossa livraria de emprés�mos temos livros em 

braille, como: O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. 
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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
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