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omos seres imortais, fomos criados pelo 
pensamento e amor de Deus que conhece a todos 
e como Pai de amor e bondade que é, deu-nos a 
oportunidade de vivenciarmos e percorrermos 
os caminhos escolhidos por nós próprios, e mui-
tas vezes por querermos vivenciar as paixões, as 
ilusões, caminhamos por estradas sombrias, 
atalhos enganosos, e muitas vezes somos visita-
dos pelo sofrimento, fruto das nossas escolhas 
indisciplinadas, mas nesta caminhada vamos 
sempre acumulando experiências, pois na dor 
vamos adquirindo grandes tesouros para nosso 
Espírito imortal.

As virtudes da paciência, tolerância, resigna-
ção, perdão, a prática da abnegação, essas con-
quistas dos saberes, das virtudes, se dão porque 
passamos pelas adversidades, através das várias 
reencarnações, e assim, vamos pela inteligência 
nos modi�cando e nos ligando a melhores es-
colhas,  sempre através das inúmeras existências.

Todas essas experiências nos tornaram o que 
somos hoje, então, podemos nos perguntar, 
porque, temos tanto medo da morte, se ao nascer 
já entramos nesse processo? Não seria mais 
prudente nos prepararmos para ela, ascendendo 
à luz interior, e nos tornando éticos, vivendo 

cada dia com o objetivo de se conquistar a beleza 
moral?

No livro “O problema Ser, do Destino e da 
Dor’’ de Léon Denis assim se expressa (pg131): 
“Ó morte, ó serena majestade! Tu, de quem fazem 
um espantalho, és para o pensador simplesmente 
um momento de descanso, a transição entre dois 
atos do destino, dos quais um acaba e o outro se 
prepara. Quando a minha pobre alma, errante há 
tantos séculos através dos mundos, depois de mui-
tas lutas, vicissitudes e decepções, depois de muitas 
ilusões e esperanças adiadas, for repousar de novo 
no teu seio, será com alegria que saudará a aurora 
da vida �uídica; será com ebriedade que se elevará 
do pó terrestre, através dos espaços insondáveis, 
em direção àqueles a quem estremeceu neste mun-
do e que a esperam.”

Então a medida de nosso adiantamento mo-
ral, a morte não nos privará de vermos aqueles a 
quem amamos, pois os laços de amor são indes-
trutíveis. A morte é apenas um �m aparente, o 
Espírito imortal continua seu estagio evolutivo. 
Assim como o sol que se põe no �nal da tarde 
para no dia seguinte surgir com toda a sua luz, 
brilho e intensidade, assim é a vida, sempre atu-
ante nesta imensidade radiosa. 

A ação positiva no bem, o progresso moral, 
vigiar os pensamentos, todos esses cuidados 
funcionam como pro�laxia para termos boa 
saúde, a vida nos devolverá sempre aquilo que 
damos a ela, e se hoje sofremos, signi�ca a quita-
ção de débitos que contraímos nesta ou em ou-
tras existências. 

Assim, as oportunidades de evolução que 
temos, ressarciremos nossas dívidas, sofreremos 
sem revoltas, seremos resignados e conscientes 
de que estamos em processo de quitação perante 
nossa consciência, nosso próximo e as Leis Divi-
nas, e sairemos do estado de doentes, e seguire-
mos o rumo seguro da saúde integral, que é o 
objetivo da vida.

No livro “Instruções Psicofônicas”, de Chico 
Xavier, o Espírito Lourenço Prado, diz: ''Saúde é o 
pensamento em harmonia com a Lei de Deus. 
Doença é o processo de reti�cá-lo, corrigindo erros 
e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou 
hoje, diante dela.”

Boa leitura e muita paz!
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A vida não cessa
A vida é fonte eterna

e a morte é jogo escuro
das ilusões.

(André Luiz)

DATA HORA PALESTRAS DE NOVEMBRO 2019 EXPOSITOR
   02/11  SÁBADO 18h00 CONHECE-TE A TI MESMO GLECY MUCZFELDT    

   03/11  DOMINGO 08h30 FELICIDADE CONJUGAL CLÁUDIO DE SOUZA

   04/11  SEGUNDA 18h15 OBSESSÃO E SUAS MÁSCARAS SIDNEY LOURENÇO

   04/11  SEGUNDA 20h00 OBSESSÃO E SUAS MÁSCARAS SIDNEY LOURENÇO

   05/11  TERÇA 15h30 O PODER DO PENSAMENTO ROSEMARY SCHWALBE

   07/11  QUINTA 15h30 SUICÍDIO LORENI O. NETTO

   09/11  SÁBADO 18h00 EVOLUÇÃO MORAL JEAN RAMOS 

   10/11  DOMINGO 08h30 JUSTIÇA DIVINA FERNANDA ROSA

   11/11  SEGUNDA 18h15 ESCÂNDALOS JAIME NUNES

   11/11  SEGUNDA 20h00 ESCÂNDALOS JAIME NUNES

   12/11  TERÇA 15h30 TERAPIA DO PERDÃO ANA NILCE

   14/11  QUINTA 15h30 ANSIEDADE À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA RÔ PACHECO

   16/11  SÁBADO 18h00 FAMÍLIA - O BEM MAIOR ELAINE RAYMUNDO

   17/11  DOMINGO 08h30 FAMÍLIA - O BEM MAIOR ELAINE RAYMUNDO

   18/11  SEGUNDA 18h15 JESUS É UM CRISTO ADILSON A. SIMAS

   18/11  SEGUNDA 20h00 JESUS É UM CRISTO ADILSON A. SIMAS

   19/11  TERÇA 15h30 ALCOOLISMO NA VISÃO ESPÍRITA CARLOS MONTEIRO

   21/11  QUINTA 15h30 O ÚLTIMO JUÍZO ALEXANDRE ESÓTICO

   23/11  SÁBADO 18h00 TEMA LIVRE ILO MATOS

   24/11  DOMINGO 08h30 O MESSIAS FABIANA TOBIAS

   25/11  SEGUNDA 18h15 SONO E SONHOS LEANDRO DE SOUZA

   25/11  SEGUNDA 20h00 SONO E SONHOS LEANDRO DE SOUZA

   26/11  TERÇA 15h30 PSICOLOGIA DA GRATIDÃO ANDRIETTA VIVIANI

   28/11  QUINTA 15h30 MARIA DE MAGDALA PAULO H. CHIESORIN

   30/11  SÁBADO 18h00 A FÉ TRANSPORTA MONTANHAS ERON MAURÍCIO PEREIRA



Datas Espíritas
de Novembro

Novembro de 2019

01/11/1918 - Desencarne do Apóstolo do Triângulo 
Mineiro, Eurípedes Barsanulfo. Ficou conhecido 
como “O Apóstolo da Caridade”.

Desde muito pequeno mostrou 
possuir um caráter bondoso e ser 
dono de uma inteligência bri-
lhante. Antes de fazer dezoito 
anos, já tinha montado em sua 
casa uma pequena farmácia 
homeopática, a fim de ajudar a 
curar os pobres das redondezas, 
bem como das favelas mais 
próximas Seu primeiro contato 
com a Doutrina Espírita foi aos 

25 anos, através da leitura do livro de Léon Denis 
“Depois da Morte”, que lhe foi emprestado pelo tio 
Mariano. Quando devolveu o livro, exclamou: “Real-
mente este livro é um monumento!”

O tio convidou-o para assistir uma reunião mediúnica. 
Nessa reunião, ouviu, através da mediunidade de seu 
tio, Dr. Bezerra de Menezes dar-lhe as boas-vindas. A 
mediunidade se desenvolveu completamente: era mé-
dium vidente, de audiência, de psicofonia, de cura, de 
psicografia, e de efeitos físicos, através da qual conse-
guia a bicorporeidade. Sob a tutela de espíritos muito 
elevados e com a ajuda destes (entre eles Santo Agosti-
nho), realizou curas difíceis de serem explicadas pela 
medicina e até chegou a fazer operações cirúrgicas. Sob 
a orientação do Dr. Bezerra de Menezes ampliou a sua 
farmácia homeopática, anexando-lhe um laboratório.

Sobre um pedestal de granito, cor rosa, colocaram o seu 
busto em bronze, de autoria do escultor italiano Prof. 
Armando Zago. Inscrita em letras de bronze, lia-se a 
seguinte frase: ‘‘A Eurípedes Barsanulfo homenagem 
da família espírita.’’

06/11/1835 - Reencarne de Cesare Lombroso.

10/11/1835 -  Reencarne de Amália Domingo Sóler.

10/11/1923 - Reencarne do médium João Nunes Maia.

11/11/1983 - O médium Divaldo Pereira Franco psi-
cografa mensagem de Ernesto Bozzano em italiano, 
em Milão, Itália.

12/11/1936 - Abertura do 9º Congresso Brasileiro de 
Esperanto, de 12 a 17, com a participação de Ismael 
Gomes Braga e Carlos Imbassahy.

14/11/1849 - As irmãs Fox realizaram as primeiras 
demonstrações públicas de suas faculdades mediúni-
cas, no Corinthian Hall, em Rochester.

14/11/1876 - Reencarna, na Bahia, Manoel Philomeno 
de Miranda. Divaldo Pereira Franco tem psicografado 
diversos livros desse Espírito.

23/11/1795 - Reencarne de Amélie Gabrielle Boudet, 
mais tarde esposa de Allan Kardec.

29/11/1982 - Desencarne de Edgard Armond, ligado à 
Federação Espírita do Estado de São 
Paulo. Responsável pela implantação 
da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo (FEESP) onde colaborou por 
mais de três décadas, sistematizou o 
estudo da Doutrina em termos evangé-
licos e estabeleceu cursos para auxiliar 
o desenvolvimento de médiuns. Escre-
veu a obra ‘‘Os Exilados de Capela’’ que trata de forma 
abrangente da evolução espiritual da humanidade 
terrestre segundo tradições proféticas e religiosas, 
apoiadas em considerações de natureza histórica e 
científica. Além desta obra, que já é um best seller, o 
autor nos legou ainda ‘‘Almas Afins’’e ‘‘Na Cortina do 
Tempo’’ que compõem uma trilogia sobre os caminhos 
da humanidade, além de diversas outras obras de co-
nhecimentos doutrinários.
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O Fenômeno da Morte

 desconhecido nos assusta, não 
sabemos o que encontrar. Neste sentido o 
espiritismo pode nos ajudar bastante, 
pois nos diz que a morte não existe no seu 
sentido literal, nos libertando do deses-
pero do túmulo, da perda de um ente 
querido, da perspectiva da separação 
eterna e do �m de tudo. 

Esta maravilhosa informação do 
espiritismo nos vem através da comuni-
cação com aqueles que já partiram para 
outra dimensão a�rmando que estão 
vivos, con�rmando a imortalidade da 
alma, o que nos traz re�exões importan-
tes nas nossas experiências. O quadro dos 
nossos valores altera a nossa lista de prio-
ridades, e nos dá uma dignidade sem 
igual. Nós caminhamos, diz Allan 
Kardec, em meio a lutas, sofrimentos e 
desa�os de cabeça erguida porque sabe-
mos que toda luta, toda prova é nuvem 
passageira no céu da nossa evolução. 
Nos aguarda a vida no mundo espiritu-
al, esta certeza nos dá a esperança sere-
na porque sabemos que a nossa imortali-
dade é o maior presente que o nosso 
Criador nos proporcionou, sendo a mor-
te emancipação �nal que a alma tem 
com relação ao corpo físico que usou 
como ferramenta de evolução.

Mas a�nal, se continuamos vivos 
para onde vamos? O espiritismo nos 
a�rma que o fenômeno da morte é apenas 
uma mudança de plano. Por meio da 
mediunidade, os espíritos enviam men-
sagens, escrevem livros e descrevem co-
mo é do “outro lado”.

Existem provas cientí�cas a respeito 
deste assunto, chamada de “Experiência 
de quase morte” daqueles que estiveram 
do “outro lado”. O retorno ao mundo 
espiritual pode ser comparado por meio 
da metáfora, de que iremos colher o que 
plantamos, ou seja, do esforço aplicado 
na oportunidade reencarnatória, do apro-
veitamento do tempo, da perseverança 

em vencer os obstáculos e �nalmente da 
disposição de dividirmos esta colheita 
com as outras pessoas.

Suely C. Schubert no livro “O 
Semeador de Estrelas” fala sobre o de-
sencarne do Dr. Bezerra de Menezes, 
informando que foi de imediato levado 
ao mundo espiritual e acolhido por 
Celina, mensageira de Maria de Nazaré 
para a humanidade, �cando mais feliz 
pela recepção de uma multidão de espí-
ritos, agradecidos pela sua caridade.

No livro “Voltei”, psicogra�a de 
Chico Xavier, o Espírito Irmão Jacob, 
conta o seu retorno ao mundo espiritual, 
tendo sido ele diretor, vice-presidente da 
FEB e espírita atuante, relatando a di�-
culdade de se desprender da matéria e da 
sua falta de luminosidade, deixando o 
alerta “Não se acreditem quitados com 
a Lei, atendendo pequeninos deveres 
de solidariedade humana”. Também o 
Espírito André Luiz, em sua obra “Nosso 
Lar’’, psicografado por Chico Xavier, nos 
relata o retorno a pátria espiritual, pois 
fora um médico que desencarnou atra-
vés de um câncer e foi conduzido para o 
umbral onde era chamado de suicida. 
Não compreendia o fato, pois lutara mui-
to pelo restabelecimento da saúde, mas 
compreendeu que cometera excessos, 
prejudicando seu corpo físico e desta 
forma, desencarnando antes do tempo 
previsto.

E quanto à saudade da partida, as 
lágrimas sinceras são sagradas, mas 
quando demasiadas, com revolta, deses-
pero, elas entristecem nossos entes que-
ridos, pois a�nal de contas eles também 
estão em processo de mudança e preci-
sam de paz, tranquilidade para se rea-
daptarem a nova etapa, pois Deus é per-
feito em sua criação, razão pela qual não 
devemos temer a morte, mas sim, evolu-
ir nesta dimensão, a�nal uma outra 
dimensão nos espera para novas lições.

Texto: Loreni Oliveira Netto

Por que sofremos com a morte, mesmo sabendo que é uma Lei Natural, 
e por que não estamos preparados para a sua chegada? 

O



Saiba mais
Os frequentadores de uma Casa Espírita comparecem à 
mesma para fortalecer seu entendimento sobre a vida, 
buscando, alguns, um alívio para suas a�ições, outros, 
para suas dores, através do atendimento fraterno e espi-
ritual, mas a grande maioria para entender o que está 
vivenciando atualmente, principalmente com a família 
que o abriga.
Claro que as palestras públicas, de alguma forma, conso-
lam, confortam e explicam os problemas da atual encar-
nação, mas muitos ainda �cam em dúvidas, quando 
escutam os expositores a�rmarem que todos passamos 
por aquilo que necessitamos.
Como primeira revelação transmitida de forma a aliviar 
o que somos, o Espiritismo con�rma o recebimento dos 
dez mandamentos, através Moisés, que hoje sabemos foi 
um médium inspirado pelos Espíritos Superiores, mas 
que pela falta de conhecimento, recebeu as leis enten-
dendo que foi ditada por Deus, que chamavam de Jeová, 
mas que agregando as leis civis, conseguiu fazer o povo 
acreditar em uma única Divindade.
A vinda de Jesus, com seus ensinamentos, denominada 
de segunda revelação, reduz os dez mandamentos, quan-
do o Mestre a�rma “que amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo” sintetiza as leis e o 
que foi dito profetas que o antecederam, especialmente 
Moisés.
Assim, a mudança radical de então conhecidas e realiza-
das, pelas suas lições amorosas, especialmente quando 
substitui a lei do talião, ao oferecer ao ofensor nova opor-
tunidade, trouxe o perdão como fator primordial para a 
verdadeira caridade.
Assim, quem acredita na reencarnação como sendo uma 
nova oportunidade de refazermos o que cometemos de 
errado no passado, por certo que somente com a evolu-
ção do intelecto é que conseguirá realmente compreen-
der sua existência, tanto que somente há pouco mais de 
cento e sessenta anos é que nos foi enviado o Consolador 
prometido por Jesus, justamente porque hoje já temos 
condições de assimilar suas verdades de outrora, que o 
espiritismo denomina de terceira revelação.
O Espírito de Verdade não se manifestou individual-
mente, mas juntamente com uma grande falange de 
Espíritos que já haviam vivenciado na Terra sua evolução 
moral, trazendo informações que dão um grande alívio 
aos nossos corações, con�rmando que não existe castigo 
ou benesse Divino, mas simplesmente consequências 
das nossas ações.
Este mês comemora-se a reencarnação de várias perso-
nagens que engrandecem o espiritismo terrestre, mas no 
ano de 1876, dia 14 retornou a Terra um Espirito que 
tomou o corpo que chamou de Manoel Philomeno de 
Miranda, que quando ainda entre nós soube difundir 
essa maravilhosa doutrina, fortalecendo o espiritismo, 
tanto que após sua desencarnação continuou seu traba-
lho através diversas obras, psicografadas por Divaldo 
Pereira Franco, e principalmente inspirou tanto os traba-
lhadores encarnados como os desencarnados a consti-
tuírem grupos de estudos e auxílio a todos os necessita-
dos.
O projeto Manoel Philomeno de Miranda sistematiza a 
doutrina dos Espíritos, através seus colaboradores, mas 
principalmente seus livros psicografados ensinam a for-
ma de auxílio do mundo espiritual, tanto aqueles que 
ainda estão vivenciando suas di�culdades na Terra, 
como aqueles que já se encontram espiritualmente fora 
dela, mas ainda necessitados de ajuda.
Portanto, recomendamos a leitura das suas últimas 
obras, que formam a chamada trilogia, que são: “Transi-
ção planetária; Amanhecer de uma Nova Era e Pertur-
bações Espirituais.”

N
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A Vida Continua

   o Livro do Espíritos, Questão 83, Kardec 
pergunta: “Os Espíritos terão �m? Compreen-
de-se que o princípio de que eles emanam seja 
eterno, mas o que perguntamos é se a sua indivi-
dualidade terá um termo, e se, num dado tempo, 
mais ou menos longo, o elemento de que são 
formados não se desagregará e não retornará à 
massa de que saiu, como acontece com os corpos 
materiais. É difícil compreender que uma coisa 
que teve começo não tenha �m”.

Resposta: “Há muitas coisas que não com-
preendeis porque a vossa inteligência é limita-
da; mas isso não é razão para as repelirdes. O 
�lho não compreende tudo o que o pai compre-
ende, nem o ignorante, tudo o que o sábio com-
preende. Nós te dizemos que a existência dos 
Espíritos não tem �m; é tudo quanto podemos 
dizer, por enquanto”.

A imortalidade da alma é um doa princípi-
os da Doutrina Espírita, sendo a morte apenas a 
destruição do envoltório corporal, tanto que 
Jesus nos demonstrou que a Morte não existe, 
ao reaparecer com seu Corpo Perispiritual que 
permite aos Espíritos se tornarem visíveis e 
reconhecidos, demonstrando a continuação da 
vida no plano espiritual.

Todas as religiões fazem orações aos que 
partiram, e para que? Por acreditarem que este 
irmão continua vivo e em algum lugar. As pro-
vas da continuação da vida, comprovam-se nas 
reuniões mediúnicas, onde Espíritos, vem 
relatar suas situações, de acordo com a existên-
cia que levaram, especialmente Chico Xavier 
que recebia mensagens dos chamados “mortos“ 
que forneciam detalhes íntimos, que os própri-
os familiares desconheciam, tanto que na obra 

“E a vida continua’’ o Espírito André Luiz traz 
muitas informações a respeito, e nos mostra 
como estamos longe de compreender a imensi-
dão do mundo espiritual, e que todos retornam 
de uma forma diferente.

Nas Experiências de Quase Morte (EQM), 
quando os Espíritos se sentem fora do corpo, se 
deslocam à regiões espirituais, visitando luga-
res e Espíritos a�ns, porém com seu perispírito 
ligado ao corpo pelo cordão �uídico, enquanto 
houver vida orgânica, recebendo orientações e 
alertas sobre sua conduta, comportamento e 
análises sobre suas formas de vida. Nestes casos 
os relatos que são parecidos, tais como, sensa-
ção de paz e tranquilidade, percepção de uma 
luz brilhante, passagem por um túnel, visão e 
contatos com outros Espíritos.

Na área de pesquisa, o Dr. Raymond A. 
Moody, no livro “A vida depois da vida’’ de-
monstra um estudo envolvendo centenas de 
pessoas que experimentaram a morte clínica e 
reviveram, e os relatos são quase todos pareci-
dos, fornecem a prova incontestável da sobrevi-
vência do Espirito, após a morte, sendo mundi-
almente conhecido nessa área.

Há muitos �lmes que também enfocam a 
vida espiritual, como exemplo citamos: “Ghost 
– O outro lado da vida”, “Nosso Lar”,  “O sexto 
sentido” e “E a vida continua” dentre outros, e 
ao tomarmos conhecimento disso tudo, é im-
portante ir nos preparando para esta única 
certeza, lembrando que o mundo físico é a 
nossa escola de evolução e que precisamos 
aproveitar esta bendita reencarnação, para 
lutar contra nossos defeitos e imperfeições e 
retornarmos mais tranqüilos ao mundo espiri-
tual, nossa Verdadeira Casa.

Texto: Jaime Nunes

Essência Divina

Saiba mais
Os frequentadores de uma Casa Espírita comparecem à 
mesma para fortalecer seu entendimento sobre a vida, 
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para suas dores, através do atendimento fraterno e espi-
ritual, mas a grande maioria para entender o que está 
vivenciando atualmente, principalmente com a família 
que o abriga.
Claro que as palestras públicas, de alguma forma, conso-
lam, confortam e explicam os problemas da atual encar-
nação, mas muitos ainda �cam em dúvidas, quando 
escutam os expositores a�rmarem que todos passamos 
por aquilo que necessitamos.
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o que somos, o Espiritismo con�rma o recebimento dos 
dez mandamentos, através Moisés, que hoje sabemos foi 
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que pela falta de conhecimento, recebeu as leis enten-
dendo que foi ditada por Deus, que chamavam de Jeová, 
mas que agregando as leis civis, conseguiu fazer o povo 
acreditar em uma única Divindade.
A vinda de Jesus, com seus ensinamentos, denominada 
de segunda revelação, reduz os dez mandamentos, quan-
do o Mestre a�rma “que amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo” sintetiza as leis e o 
que foi dito profetas que o antecederam, especialmente 
Moisés.
Assim, a mudança radical de então conhecidas e realiza-
das, pelas suas lições amorosas, especialmente quando 
substitui a lei do talião, ao oferecer ao ofensor nova opor-
tunidade, trouxe o perdão como fator primordial para a 
verdadeira caridade.
Assim, quem acredita na reencarnação como sendo uma 
nova oportunidade de refazermos o que cometemos de 
errado no passado, por certo que somente com a evolu-
ção do intelecto é que conseguirá realmente compreen-
der sua existência, tanto que somente há pouco mais de 
cento e sessenta anos é que nos foi enviado o Consolador 
prometido por Jesus, justamente porque hoje já temos 
condições de assimilar suas verdades de outrora, que o 
espiritismo denomina de terceira revelação.
O Espírito de Verdade não se manifestou individual-
mente, mas juntamente com uma grande falange de 
Espíritos que já haviam vivenciado na Terra sua evolução 
moral, trazendo informações que dão um grande alívio 
aos nossos corações, con�rmando que não existe castigo 
ou benesse Divino, mas simplesmente consequências 
das nossas ações.
Este mês comemora-se a reencarnação de várias perso-
nagens que engrandecem o espiritismo terrestre, mas no 
ano de 1876, dia 14 retornou a Terra um Espirito que 
tomou o corpo que chamou de Manoel Philomeno de 
Miranda, que quando ainda entre nós soube difundir 
essa maravilhosa doutrina, fortalecendo o espiritismo, 
tanto que após sua desencarnação continuou seu traba-
lho através diversas obras, psicografadas por Divaldo 
Pereira Franco, e principalmente inspirou tanto os traba-
lhadores encarnados como os desencarnados a consti-
tuírem grupos de estudos e auxílio a todos os necessita-
dos.
O projeto Manoel Philomeno de Miranda sistematiza a 
doutrina dos Espíritos, através seus colaboradores, mas 
principalmente seus livros psicografados ensinam a for-
ma de auxílio do mundo espiritual, tanto aqueles que 
ainda estão vivenciando suas di�culdades na Terra, 
como aqueles que já se encontram espiritualmente fora 
dela, mas ainda necessitados de ajuda.
Portanto, recomendamos a leitura das suas últimas 
obras, que formam a chamada trilogia, que são: “Transi-
ção planetária; Amanhecer de uma Nova Era e Pertur-
bações Espirituais.”

N
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A Vida Continua

   o Livro do Espíritos, Questão 83, Kardec 
pergunta: “Os Espíritos terão �m? Compreen-
de-se que o princípio de que eles emanam seja 
eterno, mas o que perguntamos é se a sua indivi-
dualidade terá um termo, e se, num dado tempo, 
mais ou menos longo, o elemento de que são 
formados não se desagregará e não retornará à 
massa de que saiu, como acontece com os corpos 
materiais. É difícil compreender que uma coisa 
que teve começo não tenha �m”.

Resposta: “Há muitas coisas que não com-
preendeis porque a vossa inteligência é limita-
da; mas isso não é razão para as repelirdes. O 
�lho não compreende tudo o que o pai compre-
ende, nem o ignorante, tudo o que o sábio com-
preende. Nós te dizemos que a existência dos 
Espíritos não tem �m; é tudo quanto podemos 
dizer, por enquanto”.

A imortalidade da alma é um doa princípi-
os da Doutrina Espírita, sendo a morte apenas a 
destruição do envoltório corporal, tanto que 
Jesus nos demonstrou que a Morte não existe, 
ao reaparecer com seu Corpo Perispiritual que 
permite aos Espíritos se tornarem visíveis e 
reconhecidos, demonstrando a continuação da 
vida no plano espiritual.

Todas as religiões fazem orações aos que 
partiram, e para que? Por acreditarem que este 
irmão continua vivo e em algum lugar. As pro-
vas da continuação da vida, comprovam-se nas 
reuniões mediúnicas, onde Espíritos, vem 
relatar suas situações, de acordo com a existên-
cia que levaram, especialmente Chico Xavier 
que recebia mensagens dos chamados “mortos“ 
que forneciam detalhes íntimos, que os própri-
os familiares desconheciam, tanto que na obra 

“E a vida continua’’ o Espírito André Luiz 
traz muitas informações a respeito, e nos mos-
tra como estamos longe de compreender a 
imensidão do mundo espiritual, e que todos 
retornam de uma forma diferente.

Nas Experiências de Quase Morte (EQM), 
quando os Espíritos se sentem fora do corpo, se 
deslocam à regiões espirituais, visitando luga-
res e Espíritos a�ns, porém com seu perispírito 
ligado ao corpo pelo cordão �uídico, enquanto 
houver vida orgânica, recebendo orientações e 
alertas sobre sua conduta, comportamento e 
análises sobre suas formas de vida. Nestes casos 
os relatos que são parecidos, tais como, sensa-
ção de paz e tranquilidade, percepção de uma 
luz brilhante, passagem por um túnel, visão e 
contatos com outros Espíritos.

Na área de pesquisa, o Dr. Raymond A. 
Moody, no livro “A vida depois da vida’’ de-
monstra um estudo envolvendo centenas de 
pessoas que experimentaram a morte clínica e 
reviveram, e os relatos são quase todos pareci-
dos, fornecem a prova incontestável da sobrevi-
vência do Espirito, após a morte, sendo mundi-
almente conhecido nessa área.

Há muitos �lmes que também enfocam a 
vida espiritual, como exemplo citamos: “Ghost 
– O outro lado da vida”, “Nosso Lar”,  “O sexto 
sentido” e “E a vida continua” dentre outros, e 
ao tomarmos conhecimento disso tudo, é im-
portante ir nos preparando para esta única 
certeza, lembrando que o mundo físico é a 
nossa escola de evolução e que precisamos 
aproveitar esta bendita reencarnação, para 
lutar contra nossos defeitos e imperfeições e 
retornarmos mais tranqüilos ao mundo espiri-
tual, nossa Verdadeira Casa.

Texto: Jaime Nunes

Essência Divina
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    O Mistério da Morte

Texto: Fábio Iop

Ergueu-se o véu; o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática; 
não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, 

são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. 
 Allan Kardec,  O Céu e o Inferno.

   morte é o fenômeno responsável por um 
dos maiores enigmas da humanidade: Existe 
vida após a morte?

Inegavelmente, é da natureza evolutiva do 
homem o instinto de conservação racional - 
embora este instinto seja natural em todo ser 
vivo - de manter a vida sobre toda e qualquer 
hipótese. Se existe vida é porque a morte não lhe 
arrebatou. Vida e morte são antagônicas. A vida 
só existe pelo não acontecimento da morte.

Embora seja este o signi�cado usual de 
ambos, não deixa de ser uma profunda contradi-
ção o questionamento se existe vida após a morte. 
Se a morte aniquila a vida, em suma, esta deixará 
de existir. 

Todavia, a razão nem sempre é o leme dire-
cionador da embarcação da vida no mar da expe-
riência, há também o instinto que lhe impulsiona 
a outros rumos, a semelhança do vento a in�ar as 
velas, mas sem lhe questionarmos a causa. O 
instinto de conservação é um destes. A ditar so-
bre a razão a ordem de que a vida deva ser con-

servada, ela, a razão, compreende inexplicavel-
mente que há motivos para a vida não cessar. Até 
no último suspiro este instinto lhe imprime tal 
ordem de conservação.

Se contra fatos não há argumentos que lhe 
anulem, o instinto de conservação nessa pers-
pectiva, é o fato que impulsiona a razão a cogitar 
da possibilidade de vida após o fenômeno da 
morte. Não é apenas o sentimento e a emoção, é a 
razão que questiona. 

Aqui, sem dúvida, a pergunta faz todo senti-
do: existe vida após a morte?

O so�sma do pensamento materialista que 
contraria tal possibilidade esbarra na sua própria 
ine�ciência em explicar e provar a negativa, ou 
seja, não há vida após a morte. 

Se ao astrônomo foi-lhe permitido pela 
própria evolução racional humana o uso do 
telescópio para averiguar a existência e os movi-
mentos dos corpos celestes além do véu tribal do 
planeta Terra e, ao biólogo o instrumento do 
microscópio para analisar e descobrir a vida no 

in�nitamente pequeno, ao Espiritismo o laborató-
rio da mediunidade. A mediunidade, e seus diver-
sos nomes que existe nos relatos da história huma-
na de todo o sempre. O instrumento que permite 
ao racional comprovar a existência da vida após a 
morte. Deduzindo que a vida é uma e a morte é 
apenas o fenômeno de mudança de um estado para 
outro de existência.

Através da investigação dos fenômenos medi-
únicos foi-se possível ter a certeza que o pensamen-
to (a causa) não é aniquilado pela morte, que este 
sobrevive, mantendo-se intacto, ativo e individua-
lizado, provando-nos que mesmo sem a roupagem 
do corpo físico nós continuamos existindo na 
outra realidade da existência, chamado pelo Espiri-
tismo de mundo espiritual ou espírita.

No entanto, se a razão precisou do laboratório 
da mediunidade para comprovar a existência da 
vida após o túmulo, o coração já lhe tinha a certeza 
através do sentimento do amor. A�nal de contas, o 
amor exige da própria Criação a eternidade para 
ser vivido.

A

    Por que Adoecemos

  s doenças são originadas na mente, no 
pensamento que é realizado pelo espírito em 
função da fragilidade emocional, que por sua vez 
age no corpo espiritual (perispírito), que molda 
o corpo físico causando o seu desequilíbrio ener-
gético, resultado da lei de ação e reação universal.

Determinadas emoções fortes como medo, 

a cólera, a agressividade e o ciúme, provocam 
uma alta carga de adrenalina na corrente sanguí-
nea, que produz aumento da taxa de açúcar e 
mais forte contração muscular, em face da volu-
mosa irrigação do sangue em sua capacidade de 
coagulação mais rápida. A repetição deste fenô-
meno provoca várias doenças como a diabetes, a 
artrite, a hipertensão e outras. Assim, cada enfer-
midade física traz um componente psíquico, 
emocional ou espiritual correspondente.

O trabalho de regularização deve partir da 
energia do pensamento, que atua no perispírito, 
que por sua vez atua no corpo físico. As causas 
profundas das doenças, portanto, estão no indi-
víduo mesmo, que se deve auto examinar, auto-
conhecer-se a �m de liberar-se desse tipo de 
sofrimento.

As doenças têm também a importante fun-
ção de provocar paradas para meditações que 
nos levam ao amadurecimento das ideias e o 
estabelecimento de metas que a agitação do 

cotidiano não nos permite, servindo como terapia 
preventiva a males piores. São provas abençoadas 
ou expiações oportunas que as soberanas leis se 
utilizam para elevar o espírito. Também podem ser 
consideradas como processos de puri�cação, 
especialmente aquelas de grande porte, quer se 
alongam quase que inde�nidamente, tornando-se 
mecanismos de sublimação das energias grosseiras 
que constituem o ser nas suas fases iniciais da evo-
lução.

A doença somente é impedimento para quem 
se recusa a alegria de existir, para quem receia en-
frentar as provas, para quem considera a enfermi-
dade um limitador para a sua felicidade. Quando se 
crê que a enfermidade é uma desgraça e que a tudo 
impede, é assim que ela se manifesta, gerando 
embaraços e até imobilizando o paciente. Se, no 
entanto, a visão é otimista e rica de resignação 
dinâmica, não se submetendo à doença, mas lutan-
do por superá-la, transforma-se em experiência 
positiva para que os objetivos existenciais sejam 
alcançados. 

Texto: André Graf de Almeida

Segundo o espírito Joanna de Ângelis 
as doenças são ine-
vitáveis na existência 
humana, em razão da 
constituição mole-
cular do corpo físico, 
dos fenômenos bio-
lógicos a que está su-
jeito nas suas incessan-
tes transformações, em 
razão do nível evolu-
tivo no qual nos en-
contramos.

A
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der necessidades especiais de determinadas famí-
lias ou pessoas.

Criaturas de Deus, nossos irmãos, retornam 
para a Pátria Espiritual, deixando na retaguarda 
rastros de estrelas e poeira de saudades, que cum-
prida a missão, regressam à verdadeira vida, pre-
parando-se para novas e produtivas etapas.

A respeito da desencarnação, Divaldo Franco 
diz:

“Eles apenas mudaram de roupa, vale a pena 
con�ar que eles viverão porque estão vivendo, e 
se colocar o pensamento em sintonia, esses seres 
queridos voltam e se comunicam, sugiro que faça 
silêncio interior ao invés do desespero. Sugere 
Joana de Ângelis: “Fazer silêncio interior para 
escutar as estrelas e se merecermos escutaremos 
os seres queridos.” Manter paciência, con�ança e 
certeza que eles velam por nós.” (3)

Deus estabelece sempre o melhor a cada um e 
façamos nossa parte em aproximar de Deus esse 
Espírito que está con�ado a nós estabelecendo 
uma rotina saudável incluindo a Evangelização 
Infantil semanalmente, o Evangelho no Lar, as 
preces diárias, lazer, convivência famíliar segura e 
amorosa, fortalecendo nossos laços afetivos espi-
rituais.

“O Amor nunca se perde.”   Paulo

perda de alguém que amamos, a pers-
pectiva do �m de tudo com a morte, a separa-
ção eterna, são circunstâncias muito aterrado-
ras para o nosso sentimento.

Uma das maravilhas do Espiritismo é nos 
livrar do despero do túmulo.

O Espiritismo nos esclarece, através da 
comunicação dos Espíritos conosco aqui na 
Terra, sobre a certeza da imortalidade da alma 
que nos dá esperança e nos permite caminhar 
com profunda dignidade, mesmo com dor. A 
imortalidade da alma é o maior presente de 
Deus para nós. A vida futura nos aguarda, diz 
Kardec. 

“A duração da vida da criança pode repre-
sentar, para o Espírito que nela está encarna-
do, o complemento de uma existência inter-
rompida antes do término devido, e sua morte, 
quase sempre, constitui provação ou expiação 
para os pais.” (2)

Os que partem prematuramente são Espíri-
tos que já cumpriram o tempo para o qual re-
nasceram.

Crianças que morrem em tenra idade, de 
um modo geral, são Espíritos que vieram para 
completar períodos anteriormente não cum-
pridos na íntegra, isto é, seres que em vida ou 
vidas anteriores aceleraram a sua morte, por 
desregramentos ou de forma voluntária e cons-
ciente, mas também, Espíritos ternos e doces, 
verdadeiros anjos travestidos de carne que vêm 
para a Terra para dulci�carem outras vidas, 
para exempli�carem a serenidade, a paz, a 
calma. Espíritos que vêm, por vezes, para aten-

Texto: Silvania da C. P. Bertolini 

Fontes:

(1) - Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap V – 
item 21 - KARDEC, Allan.

(2) - O Livro dos Espíritos – Questão 199 - 
KARDEC, Allan.

(3) - Divaldo P Franco – Constelação Familiar – 
TV Nova Luz

(4) – Momento Espírita – Federação Espírita do 
Paraná publicada em maio de 1976,  na mesma 
revista  ( p. 123 ).

A

“Não é vítima da fatalidade aquele que morre na �or dos anos; é que Deus julga 
não convir que ele permaneça por mais tempo na Terra.” (1)

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

Você Sabia?

... que a Síndrome da Morte Súbita Infan-
til, mal que mata bebês com menos de 
um ano, aparentemente saudáveis, 
ainda não tem sua causa conhecida?

A Síndrome é definida como a morte sem 

causa aparente e somente encontra ex-

plicação na Justiça Divina. (4)



NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú

Todas as quartas 
feiras, Ana Pau-
la sai de casa 
com o coração 
mais leve... sabe 
que a poucos 
metros de onde 
mora, vai passar 
uma tarde agra-
dável. 

Ela e outras mães cadastradas no NEES (Núcleo 
Espírita Erna Schmidt) têm encontro marcado 
uma vez por semana no mesmo endereço. 

A �lial da Casa de Jesus, no bairro Conde 
Vila Verde em Camboriú, serve como uma 
segunda casa, diz Roseli. Ela é uma das mães 
que deixa seu �lho e seu neto sob os cuidados 
das voluntárias enquanto assiste à palestra e 
participa das demais atividades oferecidas pelo 
Núcleo Espirita Erna Schmidt. Ela explica por-
que adora deixar as crianças no berçário: “Sei 
quanto amor existente aqui e tenho certeza dos 
cuidados direcionados aos meus bebês”.

Já a Kemelly, revela algo inusitado. Seu �lho 
de apenas 4 meses nem precisa falar para mos-
trar o quanto se sente bem junto ao grupo de 
voluntárias. A mãe conta que nem em casa o 
bebê �ca tão calmo e tranquilo quanto naquele 
lugar cheio de amor. Ela elogia as cuidadoras 
dizendo: “Elas dão tanto amor e carinho que a 
gente cria um apego”. Leonor, Renata e Ivone 
que são voluntárias, con�rmam. Além dos 
estudos na Casa de Jesus, elas dizem que vão  
toda as quartas-feiras no NEES receber amor. 
Ao serem questionadas se não são elas as volun-
tárias que doam seu tempo, elas responde: “Sem-
pre recebo muito mais do que ofereço. Saio de lá 
feliz e realizada”, garantem.

Cleonice, Mari e ais que integram o 
grupo, também demonstram total sentimento 
de afeto pelo trabalho desempenhado na casa. 
Segundo elas, “todo o amor e o cuidado que 
doamos, volta para nós num grande sentimento 
de fraternidade. O coração �ca alegre, leve, a 
vida �ca mais colorida”,  diz.

A rotina de carinho, cuidados e amor acon-
tece todas as quartas feiras. Durante 3 horas 
tanto mães, como bebês e voluntárias formam 
uma família. A higiene, a amamentação e o 
afeto são temas principais dos encontros tão 
esperados. 

“Procuramos dar muito carinho, colo e acon-
chego nas horinhas que passamos com os bebês’’, 
diz Liegier, Sonia, eiane e Josi, que também 
oferecem e recebem amor neste trabalho volun-
tário.

Assim é com todos os envolvidos, uma troca 
mútua. Quanto mais estendemos a mão, mais 
somos abençoados, revela outra voluntária.

 Obrigada Renata de Andrade Clazer Perus-
solo - Turma da quarta-feira.

É com este sentimento de doação ao próxi-
mo que chegamos todas as quintas-feiras ao 
berçário do NEES (Núcleo Espírita Erna 
Schmidt). Cuidamos dos bebês e suas mamães 
com todo amor e zelo, transmitindo conheci-
mentos e valores que possam proporcionar 
crescimento espiritual e moral. Através deste 
lindo trabalho de solidariedade, visamos pro-
mover melhorias no ciclo familiar destes nossos 
irmãos, estimulando respeito, dignidade e 
valorização do ser humano, e o consequente 
aumento na igualdade social.

Através dos depoimentos das assistidas e 
voluntárias, acreditamos estar no caminho 
certo no cumprimento desta missão. É com um 
sentimento de paz e gratidão que a�rmamos 
que esta recompensadora entrega nos torna 
seres humanos cada vez melhores e menos 
imperfeitos.

Agradecemos imensamente às famílias que 
con�am a nós seus maiores tesouros, seus 
�lhos.

“Este lugar me dá forças. Encontro as pala-
vras de conforto e ajuda que preciso e que di�cil-
mente recebo fora daqui. Sei que minha �lha é 
muito bem cuidada por pessoas de bom coração.” 
(Luana do Curso Estudo Introdutório – Mãe da 
Maria Helena)

“Sempre me sinto acolhida e tenho con�ança 
em deixar meus �lhos sob os cuidados da equi-
pe.” (Karina do Curso de Crochê – Mãe dos 
Gêmeos João Miguel e João Vitor)

“Cuidar dos bebês enche meu coração de 
amor.” (Juliana Voluntária residente da Comu-
nidade – Mãe da Gisely) 

Turma quinta-feira

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
Todas as quartas-feiras às 14h

Pediatria: 
Sexta às 19h

Homeopatia:
Primeiro sábado do mês às 13h

Dermatologia:
Primeira e terceira semana do mês às 14h
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‘‘Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição.” 
Emmanuel (do Livro Calma – Francisco Cândido Xavier)

DATA HORA PALESTRAS DE NOVEMBRO 2019 NEES EXPOSITOR

     03/11  DOMINGO 15h00 VALORIZAR O QUE SE TEM ROGÉRIO ROSSOL

     06/11  QUARTA 14h00 VIDA CONJUGAL DIREITOS E DEVERES CLÁUDIO MÁRCIO DE SOUZA

     07/11  QUINTA 14h00 E S E CAP. 16  - DESIGUALDADE DAS RIQUEZAS ARARIPE RIBEIRO DE AGUIAR

     10/11  DOMINGO 15h00 O VERDADEIRO TESOURO MARCELO FISCHER

     13/11  QUARTA 14h00 FORA DA CARIDADE NÃO EXISTE SALVAÇÃO LORENI OLIVEIRA NETO

     14/11  QUINTA 14h00 EVANGELHO NO LAR ERON MAURÍCIO PEREIRA

     17/11  DOMINGO 15h00 IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO VERA FACHINELLI

     20/11  QUARTA 14h00 EVANGELHO NO LAR ERON MAURÍCIO PEREIRA

     21/11  QUINTA 14h00 JESUS NO LAR ROSMARY C. SCHWALB

     24/11  DOMINGO 15h00 TEMA LIVRE ( ENCERRAMENTO ) ROGÉRIO ROSSOL

     27/11  QUARTA 14h00 JESUS E NATAL JAIME NUNES

     28/11  QUINTA 14h00 JESUS O EVANGELHO VIVO NA TERRA RÔ PACHECO



INFORMAÇÃO & CULTURA

A Morte Não Existe
Henri Regnault

Henri Regnault teve a feliz 
idéia de apresentar um minu-
cioso estudo da obra de 
Léon Denis, o grande discí-
pulo e o perfeito continua-
dor do Mestre Allan Kardec. 
Em "A Morte Não Existe", 
encontraremos provas irre-

futáveis da possibilidade que os desencarnados 
têm de se comunicar com os vivos. Do conjunto 
de �ores esplendentes, colheu as mais belas 
para torná-las admiradas, com um brilho mara-
vilhoso. O Mestre e o discípulo unidos nos mes-
mos nobres pensamentos.

E a Vida Continua...
Francisco C. Xavier

No 13º volume da Coleção  
do Espírito André Luiz 
apresenta as histórias de 
Ernesto e Evelina, indivídu-
os adoentados que se co-
nhecem às vésperas de se-
rem submetidos a cirurgias 
de alto risco. Ele, um livre-

pensador maduro ela, uma jovem e fervorosa 
esposa católica. Logo, ambos descobrirão que a 
enfermidade que compartilham é apenas o 
início de uma incrível trajetória de amor, amiza-
de, esperança e fé, rumo ao progresso e à realiza-
ção espiritual.

Perturbações Espirituais
Divaldo Franco

Com uma linguagem fácil e 
acessível, Peter Rabins se 
baseia em ciência, estatística, 
�loso�a e religião para 
alargar o pensamento dos 
leitores sobre o 'porquê' e o 
'como' das coisas que aconte-
cem. Ele fornece uma síntese 

notavelmente lúcida de diversas ideias sobre 
causalidade com base em excelente conheci-
mento e é sempre divertido. A melhor opção 
para quem quer aprender o sentido das coisas 
através de lógica e análise comparativa.
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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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O NOSSO PLANETA AGRADECE

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

• União Europeia aprova legislação 
para banir produtos plás�cos des-
cartáveis a fim de reduzir a poluição 
ambiental.

Vamos economizar copos!

CAMPANHA TRAGA SUA GARRAFINHA COM ÁGUA

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. 

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

Curtam nossa página no 
facebook e compartilhem: 
https://www.facebook.co
m/centroespiritacasadejes

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

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

Assista nossas palestras 
https://www.youtube.com/
channel/UCkGaAzhQSAZq

Baixe nosso 
aplicativo, 

por Android 
ou IOS da 
Casa de 

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS
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