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Até o dia em que, Ele mesmo veio viver entre 
os homens, para apresentar o convite às sonha-
das instâncias da paz interior, na condição de 
mensageiro de Deus, anunciando aos ouvidos 
humanos as bem-aventuranças. Sempre soube 
que os verdadeiros valores, residem no mundo 
íntimo de cada um.

 eis cósmicas foram aplicadas na construção 
e equilíbrio do nosso planeta, que não passava de 
uma massa incandescente. Todos os detalhes fo-
ram previstos e a escalada da evolução foi ascen-
dente e organizada, e tudo sobre a supervisão de 
JESUS, em cujas mãos se conservam as rédeas 
diretoras da vida do planeta Terra.

 As energias vindas do Alto se misturaram as 
águas mornas dos oceanos e tudo iniciou sob 
seus cuidados, Ele organizou o cenário da vida, 
criando sob as ordens de Deus, o indispensável à 
existência dos seres do porvir, o protoplasma foi 
o embrião de todas as organizações do globo, 
assim, a natureza se instalou, e se ajustou por 
bilhões de anos, até aparecerem as civilizações. 

Ele cuidou atenciosamente de tudo, enviou 
valorosos Espíritos no seio de vários povos e 
nações, e muitos profetas para apresentar às 
criaturas a mensagem de vida do mais alto.

A humanidade ainda se encontra em plena 
noite de inverno, mas já buscando pelo seu brilho 
Estelar a conquista da paz e da harmonia, busca-
mos seu calor e ansiamos por uma condição 
espiritual onde possamos estar em melhores 
condições, forjando as qualidades morais que 
tanto anelamos.

Falou sobre o bem, sentindo-o e vivencian-
do-o por inteiro, passou pela terra deixando o 
perfume de bênçãos variadas, de esperanças, 
coragem, e fé, buscou levantar o coração humano 
para que alcançássemos as vibrações sutis onde 
estão os anjos tutelares.

Foi modelo e guia, amou e atendeu as necessi-
dades das almas enfermas, oferecendo a água que 
sacia e mata a fome de entendimento de todos os 
que buscam o pão da vida; ensinou ainda sobre o 
perdão às ofensas e o não julgueis; portanto, é 
impossível haver Natal, sem que tenhamos 
aprendido a encontrá-lo e abrigá-lo em nossos 
corações.

Tudo o que Ele disse representava o pensa-
mento de Deus, a�rmava: ”Eu e o Pai somos um”, 
e também que toda a Lei e os Profetas se encon-
tram no mandamento “Amar a Deus sobre to-
das as coisas e ao próximo como a si mesmo”.

Que neste Natal, possamos nos sensibilizar 
de tal forma nessas energias abençoadas, a ponto 
de buscarmos novos rumos às nossas vidas, 
vivenciando o seu Evangelho em gratidão pela 
mensagem da imortalidade e construindo um 
amanhã de fraternidade universal.

 Ele é a Estrela fulgurante capaz de penetrar e 
sensibilizar todos os homens de boa vontade, e 
diante da luz que emana de sua presença, não há 
sombra que resista; a harmonia se instala, a espe-
rança se renova, a paz reina. 

Deixemo-nos conduzir por Ele, que nesta 
época, acompanhado dos bons Espíritos vem aos 
nossos lares tocar nossos corações, nos estimu-
lando a prática do amor incondicional, modi�-
cando todos os quadros de tristezas, extirpando 
as a�ições e asperezas e nos envolvendo em vi-
brações amorosas para que um mundo novo se 
erga.

Bendito Sejas Senhor Jesus.

Desejo um Feliz Natal e que o ano vindouro 
traga grandes alegrias a todos.
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DATA HORA PALESTRAS DE DEZEMBRO 2019 EXPOSITOR

01/12  DOMINGO 08h30 A VIDA CONJUGAL NO MUNDO ESPIRITUAL CLÁUDIO SOUZA

02/12  SEGUNDA 18h15 VIDA, DESAFIO E SOLUÇÕES GERSON TAVARES

02/12  SEGUNDA 20h00 VIDA, DESAFIO E SOLUÇÕES GERSON TAVARES

03/12  TERÇA 15h30 BEM AVENTURADOS OS MANSOS ALEXANDRE ESÓTICO

05/12  QUINTA 15h30 TAREFEIROS DE JESUS ANA RITA QUILANTE

07/12  SÁBADO 18h00 OS CARMAS DA IMPRUDÊNCIA MARIA NATÁLIA DE ALMEIDA

08/12  DOMINGO 08h30 SONO E SONHOS LEANDRO SOUZA

09/12  SEGUNDA 18h15 AS BEM AVENTURANÇAS E AS VIRTUDES LUIZ MULLER

09/12  SEGUNDA 20h00 AS BEM AVENTURANÇAS E AS VIRTUDES LUIZ MULLER

10/12  TERÇA 15h30 A CURA REAL LORENI OLIVEIRA NETTO

12/12  QUINTA 15h30 PSICOLOGIA DA GRATIDÃO ANDRIETTA VIVIANI

14/12  SÁBADO 18h00 A LEI DE AMOR LUIZ ADRIANO FRANCO

15/12  DOMINGO 08h30 QUAIS PRESENTES PODEMOS DAR PARA JESUS? FABIANA TOBIAS

16/12  SEGUNDA 18h15 BEM AVENTURADOS OS MANSOS ALEXANDRE ESÓTICO

16/12  SEGUNDA 20h00 BEM AVENTURADOS OS MANSOS ALEXANDRE ESÓTICO

17/12  TERÇA 15h30 JESUS E OS NOVOS TEMPOS NILZA PEREIRA

19/12  QUINTA 15h30 CONHECER DEUS PELO CORAÇÃO E PELA MENTE MARIA REGINA PERUZZO

21/12  SÁBADO 18h00 TEMA LIVRE FABIO IOP

22/12  DOMINGO 08h30 O ESPÍRITO DE VERDADE PAULO H. CHIESORIN

23/12  SEGUNDA 18h15 JESUS E OS NOVOS TEMPOS NILZA PEREIRA

23/12  SEGUNDA 20h00 JESUS E OS NOVOS TEMPOS NILZA PEREIRA

24/12  TERÇA 15h30 MENSAGEM DE NATAL FABIANA TOBIAS

26/12  QUINTA 15h30 BUSCAI E ACHAREIS ARARIPE AGUIAR

28/12  SÁBADO 18h00 AS DORES DA ALMA LEANDRO SOUZA

29/12  DOMINGO 08h30 ENCONTRO DE REPARAÇÃO NILSON BORGES

30/12  SEGUNDA 18h15 COMPREENDENDO A EXISTÊNCIA ADILSON A. SIMAS

30/12  SEGUNDA 20h00 COMPREENDENDO A EXISTÊNCIA ADILSON A. SIMAS

31/12  TERÇA 15h30 JOÃO BAPTISTA, O PRECURSOR PAULO H. CHIESORIN

Que a estrela principal do 
Natal, Jesus Cristo, seja 
uma luz a brilhar sempre na 
vida daqueles que o buscam. 

Que a estrela principal do 
Natal, Jesus Cristo, seja 
uma luz a brilhar sempre na 
vida daqueles que o buscam. 

Feliz Natal!Feliz Natal!



Datas Espíritas
de Dezembro

Dezembro de 2019

24/12/1900 - Reencarna Yvonne do Amaral Pereira, 
médium psicógrafa, receitista, de 
desdobramento, de psicofonia, vidên-
cia, de efeitos físicos, era amiga dos 
suicidas. Lia os jornais e anotava o 
nome dos que tiraram a própria vida e 
orava por eles diariamente. Isso fez 
com que conquistasse muitas amiza-

des espirituais. Dedicou 54 anos às curas através de 
receituário homeopático, passes e preces. Auxiliou 
na cura de obsessões, sempre assistida por Espíritos 
de alta envergadura como Bezerra de Menezes, 
Bittencourt Sampaio, Charles, Roberto de Canalle-
jas. Foi oradora espírita por mais de 40 anos e manti-
nha trabalho de irradiações, que realizava com seus 
guias espirituais. Muitos dos livros que psicografou, 
sabia-se personagem deles, descrevendo suas traje-
tórias de acertos e desajustes. Acontecimentos de 
sua vida merecem ser destacados: aos 29 dias de vida 
foi acometida de catalepsia e, em estado letárgico, 
quase foi enterrada viva. Aos 5 (cinco) anos de idade 
já via e conversava com espíritos e aos 10 (dez) anos 
já assistia a reuniões mediúnicas. Deixou um legado 
de obras extraordinárias: Memórias de um Suicida; 
Nas Telas do Infinito; Amor e Ódio; A tragédia de 
Santa Maria; Nas Voragens do pecado; Ressurrei-
ção e Vida; Devassando o Invisível; Dramas da 
Obsessão; Recordações da Mediunidade; O Dra-
ma da Bretanha; Sublimação; O Cavaleiro de 
Numiers; Um caso de reencarnação.

.

05/12/1934 - Desencarna Humberto de Campos 
Veras, no Rio de Janeiro (RJ), escritor e deputado 
estadual, membro da Academia Brasileira de Letras 
(1920), tendo ditado vários livros como Espírito, 
através do médium Chico Xavier.

11/12/1847 - A família Fox transfere-se para Hydes-
ville, passando a morar na casa que seria palco dos 
memoráveis fenômenos de efeitos físicos.

04/12/1935 - Desencarna o cientista e pesquisador 
dos fenômenos espíritas Charles Robert Richet, 
Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia, no ano de 
1913, pai da Metapsíquica, defensor do Espiritismo.

11/12/1761 - Reencarna em Salvador (BA), Joana 
Angélica, uma das encarnações de Joanna de Ânge-
lis. Dedicou-se à arte de consolar e desenvolveu 
ainda mais seus sentimentos maternais na convivên-
cia com mulheres desesperadas, depressivas, enlou-
quecidas em face das múltiplas razões que as leva-
vam, voluntária ou compulsivamente, a estar num 
convento. Muitas eram portadoras de mediunidade e 
Joanna, com sua conduta ilibada e seu magnetismo, 
afastava as entidades que as vampirizavam, dando 
exemplo e simplesmente impondo as mãos, como 
recomenda o Evangelho.

11/12/1855 - Allan Kardec recebe a revelação de que 
Zéfiro é seu Espírito protetor.

02/12/1865 - Desencarna em Paris o livreiro e editor 
Didier, responsável pela primeira edição dos livros 
de Allan Kardec.

15/12/1859 - Reencarna Lázaro Luiz Zamenhof, 
criador do Esperanto.
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Espírito Natalino

A maioria dos que comemoram o Natal, 
trocando presentes entre si, não está lem-
brando do aniversariante: Nosso Senhor 
Jesus Cristo!

São decorridos vários séculos, conhece-
mos a lição de cor e salteada e, nada obstante, 
pouquíssimas vezes a colocamos em prática. 
Entretanto, sempre é tempo de começar ou 
de recomeçar. Façamo-lo o mais rapidamen-
te possível, a �m de alcançarmos, na mesma 
marcha, o progresso, a evolução, rumo à feli-
cidade suprema.

Comecemos por nós, por nossa reforma 

Com raras exceções, a conclu-
são é a de que não �zemos nem a 
metade do que havíamos planejado 
em termos materiais. Em termos 
espirituais, então, a percentagem 
cai assustadoramente, eis que, de 
repente, nos damos conta de que 
�zemos muito pouco.

  mês de dezembro é muito 
próprio para proceder a um balan-
ço de nossas atividades no decorrer 
do ano civil que se encerra.

E o que se vê no Brasil em termos de 
Natal é incompatível com os ensinos do Rabi 
da Galiléia, que primou em sua passagem 
terrena pela simplicidade, pela humildade, 
pelo amor em seu mais amplo sentido, tanto 
que o Seu ensinamento máximo é Amar a 
Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a si mesmo, com o qual resumiu toda a 
lei e os profetas.

No mês de dezembro, por outro lado, os 
brasileiros, em geral, costumam contagiar-se 
pelo chamado espírito natalino. Analisemos, 
ainda que ligeiramente, alguns de seus aspec-
tos.

E, para não fugir à regra, cos-
tumamos encontrar uma série de 
desculpas e de acontecimentos 
com o propósito de justi�car o pouco que 
realizamos, ao mesmo tempo em que, inti-
mamente, prometemos que no ano que vem 
será diferente, bem diferente, e muito melhor.

Todos estamos em condições de prati-
car a caridade, seja ouvindo com paciência e 
interesse o nosso interlocutor a�ito, seja 
tendo tolerância para com os defeitos e fa-
lhas alheios, seja respeitando o próximo em 
todos os sentidos, seja auxiliando sem espe-
rar qualquer recompensa e sem criticar, seja 
amparando o desvalido, seja doando até 
mesmo bens materiais, seja simplesmente 
oferecendo uma palavra de esperança, de fé, 
de con�ança em Deus, que é in�nitamente 
bom e justo, a inteligência suprema e causa 
primária de todas as coisas, seja oferecendo 
apenas um sorriso.

Comecemos ou recomecemos pelas 
coisas mais simples, ao alcance de todos, 
independentemente de condições culturais, 
raciais, �nanceiras, sociais etc.

íntima, uma das bandeiras do Espiritismo, 
uma vez que Reconhece-se o verdadeiro 
espírita pela sua transformação moral e 
pelos esforços que emprega para domar 
suas inclinações más.

Comecemos a comemorar o Natal, 
portanto, com equilíbrio e com bom senso, 
não esquecendo, ainda que por um átimo, 
que o aniversariante é Jesus de Nazaré, o 
Cristo, nosso Modelo e Guia, nosso Mestre e 
Amigo de todas as horas!

Comecemos pela caridade, lembrando 
desde logo do Apóstolo Paulo de Tarso que a 
de�niu como sendo o amor em ação.

Texto: Antônio Moris Cury

O



Saiba mais

O Espírito de Humberto de Campos, em diversas 
mensagens psicografadas por Chico Xavier, vem 
nos informar que Jesus, além de ter sido o respon-
sável pela criação e evolução da Terra, completou 
seu legado visitando-nos em um corpo, sem derro-
gar as leis Divinas, e trouxe das estrelas suas lições 
imorredouras e que fazem parte deste sistema pla-
netário.

Mesmo com essa situação, a Espiritualidade Su-
perior derrama sobre a humanidade seus �uidos 
bené�cos, não só atualmente, mas desde a vinda de 
Jesus ao planeta, tanto que o império romano esta-
va vivenciando um momento de muita paz e tran-
quilidade, trazendo a arte como �nalidade, e 
suspendendo guerras e divergências entre seus 
dirigentes, justamente pela aura Divina que prece-
dia e já estava sendo plasmada pela vinda do Cristo.

Emmanuel, também através do Chico Xavier, 
con�rma que milhões de anos antes da vinda do 
Mestre, Espíritos de outras moradas, principal-
mente de Capela, tiveram a permissão de Jesus, no 
plano espiritual, de reencarnarem na Terra, com o 
propósito de se redimirem das suas faltas no plane-
ta onde viviam, formando diversas raças neste 
planeta, reencarnando ainda em corpos inferiores, 
mas trazendo o auxílio aos seres que aqui já exis-
tiam.

Portanto, a vinda do Ungido Divino (Messias), 
trazendo suas bem-aventuranças, auxiliou a todos 
nós lapidar as emoções da alma neste mundo, fa-
zendo a�orar os sentimentos espirituais, cujo elo 
maior será sempre o amor, mensagem primeira de 
Jesus ao a�rmar que todas as leis se resumem a 
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a nós mesmos.

Por isso, a cada dezembro que passamos, deve-
mos rati�car nossos propósitos de servir ao próxi-
mo, buscando no íntimo o auxílio de Jesus à nossa 
fragilidade, conscientizando-nos que  não deve ser 
somente o Natal a data que serve para lembrar do 
Mestre, mas todos os momentos da nossa existên-
cia, pois a cada elevação que praticarmos, não 
somente na prece, mas nas ações caridosas, Dele 
sentimos saudade, pois está sempre conosco em 
Espírito e verdade.

Portanto, nós todos, mesmo não cientes do que 
fomos antes de agora, nesta época natalina senti-
mos a presença de Jesus entre nós, esse Espírito de 
maior magnitude que nos visitou com um único 
propósito, qual seja, ser o farol da humanidade, o 
modelo de perfeição a ser seguido e imitado.

Seu verbo criou o protoplasma, germe da huma-
nidade, após seus mensageiros laboriosos do plano 
espiritual concluíram esta morada física para nós, 
Espíritos ainda necessitados da evolução moral, 
buscando a perfeição como meta da vida.

As crianças, principalmente, sabendo que é uma 
data que vão receber presentes, acreditam que o 
doador é o Papai Noel, �gura criada pelo ser huma-
no e fortalecida pela ambição comercial, e pior, pa-
ra alguns, o único personagem a ser homenageado.

Este mês, vamos nos conscientizar sobre a mu-
dança da vibração que ocorre no planeta, justa-
mente porque as pessoas �cam mais sensíveis, mais 
in�uenciadas, mais gentis, mais compassivas, mais 
compreensivas, tudo em razão da comemoração 
do Natal.

E
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O Mestre Jesus

Como educador, Jesus sempre demonstrou 
a importância e a necessidade do empenho de 
cada um de nós na autoeducação para o nosso 
progresso, conforme ensinou no Sermão do 
Monte: Assim resplandeça a vossa luz diante dos 
homens (…) (Mt, 5:16). Ou quando dizia àque-
les que o buscavam nos seus sofrimentos; “Ide e 
não peques mais”, ou ensinando que a lei não 
privilegia ninguém, mas que cada um será 
recompensado segundo as suas obras. (Mt, 
16:27).

Jesus tem o compromisso divino, como 
nosso guia, de encaminhar a humanidade 

Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de 
Deus; veio cumpri-la, e, como um grande mes-
tre, vivenciá-la através seu exemplo, motivo 
dele ser o modelo que Deus nos enviou. Todo 
modelo deve ser imitado.

O codi�cador expõe seu pensamento refe-
rente a questão, que nos leva a muitas re�exões 
em torno do mestre, quando diz: “Para o ho-
mem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral 
a que a Humanidade pode aspirar na Terra. 
Deus no-lo oferece como o mais perfeito mode-
lo e a doutrina que ensinou é a expressão mais 
pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais 
puro de quantos têm aparecido na Terra, o 
Espírito Divino o animava...”

A resposta dos Espíritos é breve: “Jesus.”

  m o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na 
questão 625 pergunta: Qual o tipo mais perfei-
to que Deus tem oferecido ao homem, para lhe 
servir de guia e modelo? 

Mas Jesus também é guia, e sob este aspecto, 
é aquele que irá nos conduzir, através da lei e do 
processo educativo, para que, um dia possamos 
imitar esse grande mestre integralmente.

A sua vinda até nós, demonstra que já está-
vamos em condições de receber ensinamentos 
superiores, ou como diz Emmanuel no livro 
A caminho da luz: “Começava a era de�nitiva 
da maioridade espiritual da humanidade 
terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exem-
pli�cação divina, entregaria o código da 
fraternidade e do amor a todos os corações.”

Jesus veio em um momento em que o mun-
do estava mergulhado numa miscelânea de 
ideias religiosas, predominantemente politeís-
tas, e a fé era exercida através de cultos exterio-
res, por isso a mensagem do Mestre causa im-
pacto, por ser límpida e cristalina, livre de fór-
mulas iniciáticas ou de manifestações externas.

terrestre ao bem, disponibilizando condições 
para que o ser humano evolua em conhecimen-
to e em moralidade.

Na época se acreditava que para puri�car os 
nossos pecados era preciso o sacrifício dos 
animais, Jesus dizia: “eu sou o cordeiro de 
Deus”. E que era preciso, pelo menos uma vez 
durante a vida visitar o templo de Jerusalém, 
Cristo veio ensinar que nós somos o templo: 
“Se alguém me ama, obedecerá à minha pala-
vra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e 
faremos morada nele.”

O Espiritismo nos leva a re�etir constante-
mente nos ensinos de Jesus, porém é comum 
que, com a chegada da comemoração do seu 
Natal, nossas re�exões se intensi�quem, razão 
pela qual é preciso que veri�quemos se estamos 
transformando nosso coração num local sim-
ples e humilde, para que Jesus o busque e possa 
habitar como seu grande exemplo de humilda-
de, quando apresentou-se entre nós em uma 
manjedoura. 

Texto: Alexandre Esótico

Essência Divina
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    O Consolador Prometido
Texto: Eliana Mara Dellatorre

   eus criou o Universo e as Leis que o regem, 
entre elas a do Progresso para gradativa perfei-
ção. Desde a mais primitiva fase da Humanidade 
vem atendendo o homem, sempre levou em 
consideração as conquistas já realizadas, seu 
desenvolvimento em inteligência e sentimentos. 

A providência divina a assistiu enviando as 
revelações. Moisés recebeu a primeira revelação 
espiritual, os dez mandamentos da Lei de Deus e 
os ensinou aos Hebreus. Através da mensagem 
do Antigo Testamento informa-se sobre a con-
cepção do Deus único, o alicerce do direito, da 
Justiça, embora fosse “olho por olho, dente por 
dente”, foi o farol norteador da ordem social dos 
povos. É o início da Lei de Causa e Efeito. A sua 
importância é ressaltada pelo Cristo, quando 
a�rmou que não veio destruir a Lei e os profetas, 
mas dar-lhe cumprimento. É a segunda revela-
ção de Deus aos homens, o Cristianismo. 

Jesus traz a mais luminosa mensagem envia-
da à Terra, o Evangelho, fundamentos da vivên-
cia legítima do Bem e do Amor ao próximo. 

Com o Consolador, a Doutrina dos Espíritos, 
“O Espírito de Verdade” reti�ca as incorreções 
interpretativas dos homens e entrega à Humani-
dade novos aspectos da Verdade, a serem com-
preendidas progressivamente, na medida que os 
homens despertos possam conhecê-los. 

Mas, quem é o Espírito de Verdade que cum-
priu as promessas do Cristo? Encontramos, pelo 
Espírito de Verdade, na revista Espírita de 1864 
sobre o Evangelho Segundo o Espiritismo: “Um 
novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais 
brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 
dezoito séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer 
a palavra de Deus aos homens de vontade...”, e “Há 
várias moradas na casa de meu Pai, disse-lhes eu 

Allan Kardec materializou na Terra a terceira 
revelação, o Consolador Prometido por Jesus, 
que �cará eternamente conosco: “O Espírito de 
Verdade que o mundo não pode receber, porque 
não o vê e absolutamente não o conhece. Mas 
quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque �cará con-
vosco e estará em vós.”(Jo, 14:17). 

A Revelação da Espiritualidade Superior sob a 
segura orientação do Espírito de Verdade, é o Cris-
to de volta, tão logo as condições do mundo permi-
tiram a Nova Luz, em meados do século XIX.

Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las com-
preendidas.” Em A Gênese, capítulo I, Caráter da 
Revelação Espírita: “... reconhece-se que o Espiritis-
mo realiza todas as promessas a respeito do Consola-
dor anunciado. Ora, como o Espírito de Verdade 
preside o grande movimento de regeneração, a pro-
messa de sua vinda, se acha por essa forma cumpri-
da, porque, de fato, é ele o verdadeiro consolador.” 
Jesus é a Verdade, porque sua mensagem interpre-
tada em Espírito, emana de Deus, o Criador, que O 
encarregou de transmiti-la aos homens, na medida 
em que estes possam recebê-la e entendê-la. 

Executor da vontade do Pai deixou seus ensinos 
há dois mil anos e ciente de que os homens não 
entenderiam em seu verdadeiro sentido prometeu 
enviar outro Consolador para estabelecer a essên-
cia de sua mensagem. 

há dezoito séculos. D

    Ano Novo, Homem Velho?

O Evangelho do Cristo nos oferta, como 
resposta direta ao genuíno processo de reforma 
íntima, tão difundido pelo Espiritismo, uma 
proposta que tem na história de vida e transfor-
mação de Saulo de Tarso que, de perseguidor, 
tornou-se Paulo de Tarso, o maior difusor da Boa 
Nova e maior exemplo de conversão de que nos 
falam os textos bíblicos. É ele quem nos apresen-
ta o duelo do homem velho versus homem novo. 
Paulo que, ao conhecer o Cristo libertador de 
almas, traçou uma verdadeira batalha íntima, na 

  proveitando o ritual de virada de ano, 
onde, a tradição envolve a todos em autorre�e-
xão e mudanças íntimas necessárias ao aprimo-
ramento humano e espiritual, levando-nos a 
pensar sobre este anseio, renovado a cada �nal de 
ano. Chegou o momento deste desa�o, que é 
como nos livrarmos do homem velho e nos tor-
narmos uma nova criatura, assegurando, assim, 
a nossa transformação e elevação psíquica-
espiritual.

E quem de nós não vivencia esse con�ito, 
cada vez mais intenso, à medida que investimos 
na proposta de conversão moral? Assim, a di�-
culdade maior, conforme nos adverte o evange-
lho, está no ato de nos distanciarmos de quem 
somos para nos tornarmos quem desejamos ser.

Uma longa e desa�ante jornada que começa 
pelo despertar da necessidade de mudança, 
ciente de que, sem esta, não há progresso algum. 
Este tipo de mudança implica em renascimento 
e, como tal, na passagem simbólica da morte. 
Faz-se necessário morrermos para tudo aquilo 
que nos impede de nos tornarmos novas criatu-

busca incessante da transformação moral, o 
intento de todo cristão. Ele que, assim como todo 
homem disposto a vencer a si mesmo, reconhe-
ceu primeiramente as suas más tendências e 
fraquezas, admitindo a di�culdade em superar o 
mal que havia em si, conforme registrado na 
Carta aos Romanos, “Com efeito, o querer está 
em mim, mas não consigo realizar o bem”.

ras, tais como os vícios, maus hábitos e pensamen-
tos, sentimentos inferiores, vaidades e o orgulho, 
este terrível inimigo que nos torna reféns e algozes 
de nós mesmos. 

A mudança íntima real e efetiva, advém da 
comunhão plena da criatura com o criador e que, 
na condição de cristãos, tem em Jesus o mediador, 
o caminho, a fonte viva para esta plenitude tão 
almejada. Assim, só mesmo uma vivência íntima 
com o Cristo, para podermos de fato alcançar a 
transformação maior em nossa existência que é a 
elevação espiritual. Fiquemos, por �m, com a 
certeza do que nos relata o apóstolo Paulo ao nos 
garantir: “Pelo que, se alguém está em Cristo, nova 
criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que 
tudo se fez novo”.

É preciso nos desapegarmos de tudo aquilo que 
nos atrela ao homem velho e que nos prende a um 
ciclo repetitivo de erros. É impossível mudar a si 
mesmo e a vida a sua volta, mantendo-se no mes-
mo padrão mental e comportamental. 

Texto: Cristina TurriA
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Jesus na Família
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Na belíssima passagem do livro “A Caminho 
do Luz”, Emmanuel re�ete um quadro poético:

Oh! Senhor, que não �zeste por nós, a �m de 
aprendermos o caminho da Gloriosa Ressurrei-
ção no Reino?” (2)

“O Mestre desceu para servir,

Jesus na família é a chave da paz para a soci-
edade. 

Todas as coisas humanas passaram, todas as 
coisas humanas se modi�carão. Ele, porém, é a 
Luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao 
tempo e à destruição.” (1)

[…]De governador do mundo a servo de todos...

[…]Humilhou-se e apagou-se para que o homem 
se eleve e brilhe para sempre!

“Só Jesus não passou, na caminhada dolorosa 
das raças, objetivando a dilaceração de todas as 
fronteiras para o amplexo universal.

“Esse Reino de Deus deve ser fundado no 
coração das criaturas; o trabalho árduo é o meu 
gozo; o sofrimento o meu cálice; mas o meu 
Espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória.” 
Jesus (1)

Do esplendor à escuridão...

Ele é a Luz do Princípio e nas suas mãos mise-
ricordiosas repousam os destinos do mundo. Seu 
coração magnânimo é a fonte da vida para toda a 
Humanidade terrestre. Sua mensagem de amor, 
no Evangelho, é a eterna palavra da ressurreição e 
da justiça, da fraternidade e da misericórdia.

A humanidade foi evoluindo, ao longo dos 
dois últimos milênios, na ciência, na �loso�a, nas 
artes; muitos credos se multiplicaram; novas 
descobertas e avanços tecnológicos surgiram, 
porém o Evangelho de Jesus continua essencial 
para nossa orientação e de nossa família. 

uma noite cheia de luzes e de estrelas mara-
vilhosas, harmonias divinas, sublimadas es-
peranças no coração dos homens e da Natureza. 
A manjedoura é o teatro de todas as glori�cações 
da Luz e da Humildade. Alvoreceu uma nova era 
para a humanidade e nunca mais se esqueceria o 
Natal. Noite silenciosa, Noite santa.” (1)

As lições do Cristo são tesouros para nós, 
ligando o Homem Físico ao Homem Espiritual. 
Ao implantarmos o Evangelho no Lar, estamos 
sistematizando o conhecimento e direcionando o 
sentimento no rumo do amor, contribuindo na 
formação do homem de bem. 

Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Irmão 
Maior e Governador Espiritual da Terra, segundo 
Emmanuel, recebeu de Deus a missão de cuidar 
do novo planeta em formação há aproxima-
damente 4,5 bilhões anos, do planeta Terra, que 
foi evoluindo e formando seus Reinos Mineral, 
Vegetal, Animal e Hominal ao longo dos milê-
nios.  

Há 2019 anos, na noite santa, silenciosa e 
cheia de luzes Jesus encarnou aqui na Terra para 
que os homens aprendessem mais algumas lições 
de amor e perdão, caridade e humildade. Viveu 
com sua família e cresceu em Nazaré. Sempre 
muito precoce, desde menino, conversava nos 
templos com os sacerdotes trabalhava com seu 
pai José na carpintaria e ajudava sua mãe nos 
afazeres diários. Viveu exemplos simples e fun-
damentais na sedimentação de seu projeto para a 
humanidade na Terra, a Fraternidade Universal, 
renovando a lei antiga de Moisés do “olho por 
olho e dente por dente” pelo esclarecimento, 
tolerância e perdão.

A Doutrina Espírita, sendo O Consolador 
Prometido por Jesus, nos apresenta a imortalidade 
da alma, mostra que somos Homem Físico e Ho-
mem Espiritual, resgata o Cristianismo redivivo e 
nos a�ma que Ele é a Luz Imperecível, trazendo-
nos segurança para educarmos nossas crianças e 
seus sentimentos. 

Texto: Silvania da C. P. Bertolini 

Quem é Jesus na sua Família? 

Vamos fazer brilhar nossa luz?

2 – Pão Nosso – Chico Xavier – Emmanuel – 
Lição 62 

2020 nos aguarda com muita esperança e ale-
gria, caminhemos juntos, e seguindo com Jesus.

1 – A Caminho da Luz–Chico Xavier – Emma-
nuel

O Departamento da Infância e Juventude 
juntamente com a Coordenação da Família da 
Casa de Jesus e NEES desejam Feliz Natal a 
todos, esperando que Jesus nasça em todos os 
corações e nos permita seguir amando e per-
doando, com paz de consciência e resignação 
suprema à vontade de Deus.

Fontes: 

‘‘N
Quem é Jesus para você?

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
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Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - CamboriúA Recepção no NEES é responsável pela 

acolhida de todos que procuram a casa em 
busca de algum conforto seja ele espiritual ou 
material, procurando assegurar a todos diver-
sas possibilidades de socialização e de cresci-
mento pessoal, permitindo que vivam um pro-
cesso de ricas e incessantes interações.

Alfabetização de adultos, onde as pessoas 
da comunidade e arredores que não tiveram a 
oportunidade de se alfabetizar na idade apro-
priada, tenham uma segunda chance de apren-
der a Ler e Escrever de se tornar um cidadão.

Inglês para adolescentes, oferecido aos 
jovens da comunidade à oportunidade de co-
nhecer e aprender outro idioma, para que am-
pliem seus conhecimentos. 

As atividades desenvolvidas no NEES pri-
mam pelo desenvolvimento humano e social, 
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
dos setores mais vulneráveis da população.

A abertura dos trabalhos se dá com a Pales-
tra Doutrinária, onde as mamães, as gestantes, 
possíveis acompanhantes, assistidas (os) e os 
voluntários da casa que estiverem sem iniciar 
suas atividades devem participar. Após a pales-
tra é proferida a prece e o passe.

As terças-feiras as atividades desenvolvi-
das no NEES são:

As quartas-feiras as atividades desenvol-
vidas no NEES são:

Vamos conhecer um pouquinho do traba-
lho realizado no NEES.

Ao término da roda de conversa os acompa-
nhantes permanecem no salão doutrinário e 
serão encaminhados para o Curso Introdutório 

Roda de Conversa (Puericultura) no Salão 
Doutrinário, essa conversa é proferida por 
pro�ssionais da área do tema que se deseja 
abordar.

Através das aulas de alfabetização estamos 
colaborando diretamente com a superação de 
um dos maiores problemas educacionais do 
nosso país, que são as altas taxas de analfabetis-
mo, e consequentemente estimulando a autoes-
tima e a valorização dos indivíduos enquanto 
sujeitos de direitos.

o NEES os voluntários da Casa de Jesus 
praticam a caridade, ensinando por Jesus, nas 
mais diferentes atividades promovidas pela 
instituição.

 O aprendizado de uma segunda língua é 
um requisito importante no mundo globaliza-
do. A língua inglesa é o idioma mais falado em 
todo o mundo, sendo assim optamos por ofere-
cer este Curso para adolescentes por entender-
mos que irá contribuir para consigam uma 
melhor colocação no mercado de trabalho e 
uma melhor qualidade de vida.

Também realizam o trabalho de montagem 
do enxoval para bebê que são oferecidos para as 
gestantes assistidas pelas diversas coordena-
ções vinculadas ao DAPSE no NEES.

O Estudo Introdutório 
no NEES as quartas-feiras 
tem a intenção de acolher 
os acompanhantes das ges-
tantes e mamães que parti-
cipam das atividades neste 
dia, fazendo com que se 
harmonize com os traba-
lhos, trabalhadores e o am-
biente do NEES.

O Grupo Amábile é responsável pela con-
fecção de roupinhas em malha, lã e cobertores 
de �bra e micro�bra para os bebês e roupas para 
as crianças maiores.

As quintas-feiras as 
atividades desenvolvidas 
no NEES são:

O Atendimento Fraterno é uma ajuda soli-
dária e fraterna disponibilizada pelo NEES a 
todos que buscam no espiritismo o abrigo para 
as suas a�ições. Essa atividade tem por objetivo 
esclarecer, orientar e consolar com base na 
Doutrina Espírita e no evangelho de Jesus.

a Doutrina Espírita .

As crianças maiores entre 2 a 8 anos �lhas 
(os) das mamães ou gestantes também partici-
pam da Evangelização desde o momento que 
chegam a Instituição até o �nal das atividades 
daquele dia, sendo acolhida num ambiente 
preparado com muito amor, a luz da Doutrina 
Espírita.

As mamães que já tem bebê devem buscar 
os mesmos no Berçário e se dirigirem para sala 
de Evangelização para desfrutarem e partilha-
rem com os seus bebês as atividades propostas 
pelas Evangelizadoras. As mamães que estão 
grávidas também participam de atividades com 
as Evangelizadoras em outra sala.

O Grupo da Cozinha é responsável por 
elaborar, distribuir, servir o lanche, estimular o 
consumo de alimentos mais saudáveis, lavar a 
louça, organizar e limpar a cozinha e o refeitó-
rio. Todas as pessoas que estiverem participan-
do das atividades na casa se bene�ciam do 
momento do lanche.

Os responsáveis pelo Depósito e sua equipe 
realizam a montagem das cestas e entrega do 
auxílio alimento as quartas e quintas-feiras.

A abertura dos traba-
lhos se dá com a Palestra 
Doutrinária, onde todas 
(os) assistidas (os) e os 
voluntários da casa que 
estiverem sem iniciar suas 

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

Dezembro de 2019

Nossas Vivências 
no NEES em 2019
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A �nalidade deste trabalho é a assistência 
material, espiritual e intelectual e visa à aplica-
ção doméstica, como também uma possibilida-
de de renda familiar, contribuindo assim para 
uma melhor qualidade de vida.

As crianças �lhos e �lhas das (os) assistidas 
(os) participam da Evangelização enquanto sua 
mãe / pai está participando da O�cina.

Neste dia também é oferecido lanche a 
todos que estiverem participando das ativida-
des no NEES.

As O�cinas oferecidas na quinta-feira são: 
Artesanato em tecido, Arteterapia, Bijuteria, 
Crochê, Introdutório e Pintura em tecido. 

atividades devem participar. Após a palestra é 
proferida a prece e o passe e os assistidos se 
encaminham para as O�cinas de Amor nas 
quais estão inscritos.

Todos os professores são voluntários e os 
materiais também são frutos de doação ou 
adquiridos pela casa. Cada participante leva 
para sua casa o trabalho que realiza.

Todo trabalho realizado no NEES indepen-
dente do dia, inicia e encerra com uma prece.

No mês de Dezembro todas as 
atividades estarão em recesso.

Apenas teremos o Evangelho no Lar 
todas as quartas-feiras às 14h.

RECESSO DAS ATIVIDADES

Texto: Valéria Carvalho MonteiroN
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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

Yvonne A. Pereira

Recordações da 
Mediunidade

Orientada pelo espírito 
Bezerra de Menezes, reúne 
temas como memórias de 
vidas passadas e sua perma-
nência junto ao espírito, 
sonhos e premonições, 

consequências do suicídio e de outras mortes 
violentas nas existências futuras, anjos guar-
diões, obsessão e letargia, além de elucidar a 
mediunidade e seus processos.

Boa Nova
Francisco C. Xavier

Com auxílio da psicogra�a 
de Chico Xavier, o espírito 
Humberto de Campos apre-
senta 30 episódios relacio-
nados ao Cristo, seus discí-
pulos e personagens bíbli-
cos, como Zebedeu, Maria 
de Magdala, Pedro, Tomé e 

outros, que tiveram suas existências tocadas 
pelos ensinamentos e amor de Jesus. O mestre, 
com sua palavra consoladora, ofereceu eternas 
lições de sabedoria para a humanidade.
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O NOSSO PLANETA AGRADECE

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

Vamos economizar copos!

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

CAMPANHA TRAGA SUA GARRAFINHA COM ÁGUA

O Médico Jesus
José Carlos De Lucca

‘‘O Médico Jesus’’ pretende 
extrair do Evangelho os 
medicamentos que podem 
ajudar na cura de uma alma 
enferma. Visando ir além do 
fato de curar corpos, o livro 
apresenta caminhos para a 

cura das emoções, tendo Jesus como terapeuta. 
O leitor encontrará neste singelo livro o cami-
nho para a libertação de suas dores e a verdade 
sobre suas doenças.

Francisco C. Xavier

Antologia Mediúnica 
do Natal

Dezenas de autores espiritua-
is vêm ofertar-nos belas men-
sagens natalinas, traduzindo, 
na forma de letras, seus pen-
samentos de gratidão e amor, 
de esclarecimento e esperan-

ça. O leitor encontrará signi�cativas meditações 
em torno do real signi�cado do Natal, compre-
endendo que todos nós podemos fazer dos nos-
sos corações a morada permanente de Jesus.

ESTUDOS INTRODUTÓRIOS 
DE VERÃO

O Departamento de estudos promove os 
estudos introdutórios de verão, com rodas 

de conversa em caráter de estudo sobre 
assuntos diversos do co�diano, abordados à 

luz da doutrina espírita.
Não há pré-requisitos para par�cipação. 

Todos estão convidados!

Os encontros acontecerão:
Quartas-feiras às 20h, Quintas-feiras às 14h 

e Sábados às 16h.

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.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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