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Portanto, traçar novas trajetórias, fortale-
cendo as conquistas de foro íntimo, é muito 
salutar e devemos nos debruçar sobre esse pen-
samento, impulsionados que somos pelo Cria-
dor a buscarmos a luz e a conquista de nós mes-

m novo calendário inicia e neste mês en-
contramos nosso primeiro desejo de trilhar a 
caminhada mais plena e feliz, com mais segu-
rança, com alegria, com o propósito de acertar 
mais e errar menos, renovando o desejo de con-
viver com harmonia, buscando os amigos com 
mais freqüência, modi�cando a forma egoísta 
de pensar, sermos mais otimistas, positivos e 
alegres; são tantos os novos propósitos, entre-
tanto sabemos que a natureza não dá saltos, mas 
a cada ano que chega há toda uma magia trazen-
do esperanças de realizações.

Por isso renovarmos nosso compromisso 
com a evolução, é fundamental, e não devemos 
mais postergar o nosso progresso, sob pena de 
cometermos os mesmos equívocos a cada novo 
ciclo, e a Doutrina Espirita em seu tríplice aspec-
to, cientí�co, �losó�co e religioso, nos mostra 
esse caminho iluminado que é o do melhora-
mento pessoal, vencer as sombras, eis a meta.

mos, portanto nos esforcemos e trabalhemos 
para que os nossos propósitos sejam alcançados, 
as conquistas da alma pedem urgência, apresse-
mo-nos na prática da caridade conosco e com o 
próximo, para gerarmos novos padrões de pen-
samentos e sentimentos, que serão capazes de 
nos fortalecer numa fé robusta e adquirirmos 
valores compatíveis aos apresentados pelos bons 
Espíritos, que nos inspiram a evoluir moralmen-
te.

“A vitória do bem é inevitável. Labora nos 
momentos de alegria, nos períodos de sofrimen-
to, nos dias de Sol e nas noites sombrias, nunca 
elegendo tempo e lugar especiais para te dedica-
res ao dever da solidariedade. O sofrimento não 
assinala períodos em que surge e logo desapare-

A Doutrina Espirita nos dá a certeza de ser-
mos Espíritos imortais, e ela nos esclarece e ensi-
na que sem trabalho não há progresso espiritu-
al, e ninguém conquista o reino de Deus sem 
modi�car os sentimentos e sem destruir as 
paixões, não importando as lutas que tenhamos 
que enfrentar, uma vez que a fé robusta agirá 
poderosamente sobre a vontade, trazendo a paz 
que iluminará o horizonte de nossa existência.

ce. Faz parte da agenda evolutiva de todas as 
criaturas. Abraçando a fé renovadora, sê-lhe �el, 
jamais desanimando, porque sabes que tudo 
passa com celeridade, menos o amor de sabor 
imortal. Avança, pois, mesmo que estejas com os 
joelhos desconjuntados e Ele te reti�cará no mo-
mento glorioso do reencontro.” (Divaldo Franco, 
pelo Espírito Joanna de Ângelis).

A comunhão espiritual com o Criador, atra-
vés da oração, nos dará à coragem para alcançar-
mos os objetivos edi�cantes traçados, uma vez 
que temos in�nitas possibilidades de realização 
moral, segundo Jesus, ‘‘tudo é possível àquele que 
crê”, e lembremos que Ele ofereceu a todos nós o 
tesouro do Seu exemplo e do Seu amor, para que 
vivêssemos com alegria, esperança e harmonia, 
embriagados em sua luz amorosa e paci�cadora.

Desejo uma boa leitura, e um Ano Novo 
pleno de realizações, e atualmente sabemos o 
caminho que devemos seguir na busca da felici-
dade, que Ele o Mestre Jesus, nos inspire nesse 
mister.

Muita paz!
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DATA HORA PALESTRAS DE JANEIRO 2020 EXPOSITOR

02/01  QUINTA 15h30 REFORMA ÍNTIMA AGNES

04/01  SÁBADO 18h00 UM CONVITE DE JESUS FABIANA TOBIAS

05/01  DOMINGO 08h30 A REBELDIA NILSON BORGES

06/01  SEGUNDA 18h15 TEMA LIVRE ROSE NASCIMENTO

06/01  SEGUNDA 20h00 TEMA LIVRE ROSE NASCIMENTO

07/01  TERÇA 15h30 LIMPEZA MENTAL IZOLEMA ATOLINI

09/01  QUINTA 15h30 PENSAMENTO E VONTADE SOLANGE GADOTTI

11/01  SÁBADO 18h00 A PSICOTERAPIA DE JESUS CARMEM LÚCIA WALTRICK

12/01  DOMINGO 08h30 SUICÍDIO - A VIDA É PRECIOSA ROGÉRIO ROSSOL

13/01  SEGUNDA 18h15 HOMOSSEXUALIDADE À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA ALFREDO PINTO

13/01  SEGUNDA 20h00 HOMOSSEXUALIDADE À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA ALFREDO PINTO

14/01  TERÇA 15h30 O IRMÃO DO FILHO PRÓDIGO MARIA REGINA PERUZZO

16/01  QUINTA 15h30 TEMA LIVRE FÁBIO IOP

18/01  SÁBADO 18h00 REFORMA ÍNTIMA EDUARDO BERTOLINI

19/01  DOMINGO 08h30 A PRECE CLÁUDIA FIGUEIREDO

20/01  SEGUNDA 18h15 MORAL ESPÍRITA ALEXANDRE ESÓTICO

20/01  SEGUNDA 20h00 MORAL ESPÍRITA ALEXANDRE ESÓTICO

21/01  TERÇA 15h30 JESUS E O ANO NOVO FERNANDA ROSA

23/01  QUINTA 15h30 CARIDADE E HUMILDADE ROBERTO TAPADA

25/01  SÁBADO 18h00 SUICÍDIO À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA LUIZ ANTÔNIO BRESCOVITES

26/01  DOMINGO 08h30 EDUCAÇÃO, FAMÍLIA E JESUS SILVANIA PICCHET

27/01  SEGUNDA 18h15 INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS RICARDO ROSA

27/01  SEGUNDA 20h00 INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS RICARDO ROSA

28/01  TERÇA 15h30 MORAL ESPÍRITA ALEXANDRE ESÓTICO

30/01  QUINTA 15h30 LEI DE AÇÃO E RESPONSABILIDADE LORENI O. NETTO



Os Mensageiros
por André Luiz

Janeiro de 2020

Informa ainda os efeitos de uma tempestade 
magnética que ocorre no plano espiritual, e ensina 
como o Posto de Socorro se defende dos Espíritos 
revoltados e perversos, além de participar da vida 
social dos que vagueiam em zonas vibratórias infe-
riores a Nosso Lar.

É um livro muito interessante e confortante, pois 
através de alguns casos que nos comovem, sejam dos 
médiuns e doutrinadores,  principalmente do  instru-
tor Aniceto, chegam no Posto de Socorro de Campo 
da Paz, que oferece internamento aos Espíritos de-
mentados, alienados que se julgam ainda no corpo 
físico, com as mentes fixas nos antigos problemas 
materiais, além de dar assistência à colônia espiritu-
al Campo da Paz, em região mais adensada, próxima 
da Crosta.

Ficamos conhecendo uma das “oficinas” do 
Nosso Lar na Terra, e como os Espíritos auxiliam 
esses ambientes, e especialmente o efeito nefasto da 
mente enferma dos humanos, produzindo nuvens de 
bactérias que se conjugam a larvas mentais e sobre 
os recursos que a Natureza oferece ao homem, tais 
como o vento, a luz solar e o nitrogênio, sem que 
saibamos corresponder dignamente.

Com imparcialidade e comprometido com a ver-
dade, empenhou-se em nos auxiliar, igualmente 
auxiliado por Benfeitores Espirituais, as causas de 
tudo que passamos nos dois planos, estudando com 
profundidade os mecanismos das leis de causa e 
efeito, conformando as informações da Codificação 
Espírita.

Espero que os leitores tenham ficado curiosos, 
pois o livro fala ainda da agonia dos que permane-
cem em profundo sono eterno, vivendo angustiosos 
pesadelos resultantes de crenças religiosas dogmáti-
cas e materialistas.

Portanto, a série de a vida no mundo espiritual, 
compõe-se de 13 livros, e como o primeiro, Nosso 
Lar, tornou-se o mais conhecido pelo filme assistido 
e aclamado pelo público, vamos sintetizar o segundo 
chamado de “OS MENSAGEIROS”, que relata a 
segunda viagem de André Luiz à Crosta da Terra.

Descreve como se processa a desencarnação no 
corpo físico de quem viveu escravo das sensações e 
de quem não recebeu formação religiosa e informa o 
destino dos recém desencarnados que ficam entre-
gues a si mesmos. 

E finaliza, louvando a perfeição e a importância 
do corpo físico, como bênção divina, para que o Es-
pírito possa com ele evoluir em direção ao Criador.

Assim, com os conhecimentos adquiridos em 
Nosso Lar a serviço do próximo, enaltece a impor-
tância da renovação mental, que nos conduz ao tra-
balho em favor do bem, dando notícias onde são 
preparados os médiuns que retornam à Terra, com a 
missão de exemplificar o Evangelho de Jesus, e 
relata as histórias dos médiuns que fracassaram, 
vencidos pela vaidade, ambição, medo, personalis-
mo e descrença.

O nobre Espírito André Luiz, utilizando-se da 
autobiografia, conseguiu transmitir através do 
meigo e humilde médium Chico Xavier, decodificar 
as informações do mundo espiritual, convidando-
nos a profundas reflexões, principalmente a existên-
cia na Terra e a realidade imortal.
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Renovação Íntima

econhece-se o verdadeiro Espírita pela 
sua transformação moral e pelos esforços que 
faz para domar suas más inclinações, ensina 
KARDEC, Allan (O Evangelho segundo o 
Espiritismo, cap. XVII, item 4).

Sejamos gratos por TUDO que passa-
mos neste ano, até pelas di�culdades, pois 
sabemos em nossa doutrina que são materia-
is didáticos que oportunizam ensinamentos e 
crescimento espiritual. Cultivar o amor, a fé, 
a paz, a fraternidade, a con�ança nas leis 
divinas para colher o aprendizado nesta 
caminhada para a evolução moral e espiritu-
al; Ano Novo é também renovação,  oportu-
nizando aprender, trabalhar e servir. 

Cada dia do novo ano em retorno é um 
novo momento a nos convidar para a execu-
ção das promessas que sempre repetimos. 
A espiritualidade amiga aguarda a nossa 
coragem e perseverança, necessárias para a 

Ao fazermos, a cada �nal de ano a 
re�exão sobre os nossos objetivos e metas 
para o novo ano, sabemos de certa forma 
para que lado a balança pendeu e o momento 
é especial para agradecer ao Pai de Amor e 
Misericórdia a oportunidade da vida e a 
permissão para iniciarmos mais um ciclo e 
nova jornada.

Santo Agostinho já nos dizia que todas 
as noites, quando formos dormir, devería-
mos passar em revista o nosso dia, ver no que 
poderíamos ter sido melhores. Ano novo é 
tempo de renovação de cada um, tempo de 
refazer os relacionamentos familiares e bus-
car superar os desgastes emocionais causa-
dos pelas ilusões, pelo ego insistente que é 
fonte de desejos incontáveis. Tempo de per-
doar as ofensas, tempo de nos perdoar, tem-
po de gratidão por tudo que recebemos, 
tempo de deixar para trás e abençoar o que 
não pudemos mudar e olhar para frente para 
tudo aquilo que devemos edi�car, melhorar.

realização e crescimento. 

Busca despertar e se comprometer para 
o caminho da reconciliação e do perdão, para 
que o amor seja a candeia a iluminar a estrada 
para frente. 

Joanna de Angelis orienta: “O seu hoje 
representa as ações antes realizadas e o seu 
amanhã de�uirá das suas atividades hoje 
desenvolvidas. Então, faça planos, comece 
a realizar seus sonhos, busque seus objeti-
vos, trace metas. “este ano eu vou conseguir 
(...) este ano eu vou fazer o melhor de mim.” 

Esteja vigilante para evitar as horas 
vagas e planta o bem, com ânimo incansável 
para a colheita do porvir. Se a tristeza quiser 
fazer ninho no coração, deixe a alegria serena 
da consciência tranquila no dever bem cum-
prido entrar e a luz da prece sincera à luz do 
Evangelho Salutar afastará as sombras.  

Sempre pensamentos e sentimentos 
positivos. Finalizando com a sabedoria de 
Francisco Cândido Xavier: ”Crê em ti mes-
mo, age e verás os resultados. Quando te 
esforças, a vida também se esforça para te 
ajudar(...) A caridade é um exercício espiri-
tual. Quem pratica o bem coloca em movi-
mento as forças da alma”.

Feliz Ano Novo !!!! 

Texto:  Agnes Gêiser Arlow

“E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação 
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável 

e perfeita vontade de Deus.” – Paulo. (Romanos, 12:2)

R
‘‘O seu hoje representa as ações 

antes realizadas e o seu amanhã 

defluirá das suas atividades hoje 

desenvolvidas’’ (...) Joanna de Angelis



Saiba mais

Contato com o Chico Xavier forti�cou a a�nidade, 
resultando sua participação em muitas obras mediúni-
cas, tanto dele, como do Divaldo P. Franco e muitos 
outros médiuns, ditando mensagens nos livros: “IDEAL 
ESPÍRITA” - “VOZES DO GRANDE ALÉM” - “LUZ NO 
LAR” - “SEAREIROS DE VOLTA” - “O ESPÍRITO DA 
VERDADE” - “PRAÇA DA AMIZADE” - “CANTA-
DORES E MÉDIUNS" - "CITAÇÕES DO RENASCI-
MENTO" - "RECADOS DO PERDÃO" – “CITAÇÕES 
DO PROGRESSO" - DICIONÁRIO DA ALMA" - 
"CRESTOMATIA DA IMORTALIDADE" e “SOL E 
ESPERANÇA”, livros esses cujas leituras nos consolam, 
esclarecem e fortalecem a nossa fé e coragem às vicissitu-
des da existência de agora. 

Sua vida foi de integral exemplo à dedicação a um ideal 
apostólico, cuja imagem de indicador de rumos mostra-
se como um caminho seguro que devemos trilhar, sendo 
o venerando fundador do Centro Espírita "Amantes da 
Pobreza", da "Revista Internacional de Espiritismo" e da 
Casa Editora "O Clarim", com toda a expressão de seu 
espírito lutador de um dos mais �éis pioneiros do Espiri-
tismo no Brasil.

“As religiões, como a sabedoria dos nossos pais, se 
esvaem ao sopro do progresso, como nuvens batidas 
pelo vento. Se é verdade que elas serviram para embalar 
gerações, é também fora de dúvida que não mais satis-
fazem almas e corações. Úteis, talvez, nos tempos da 
infância da humanidade, já perdem atualmente a sua 
razão de ser. A luz sucede às trevas; o alimento sólido 
sucede ao leite materno; Tudo evolui, tudo progride; o 
passado é como um código revogado, é um grito de 
esperança para o presente, como o presente é a alvorada 
do futuro. Examinar, estudar, pesquisar, tal deve ser 
nosso dever, para que, a par da Verdade, não nos perca-
mos em caminhos ímpios que prejudicam o nosso pro-
gresso. O �m deste folheto é orientar os leitores, encami-
nhando-os para o estudo do Espiritismo em suas obras 
fundamentais, única doutrina que lhes pode garantir 
uma visão mais ampla da Vida com todas as suas peri-
pécias empolgantes. Ao dá-lo à publicidade um único 
objetivo nos encoraja: o de cumprirmos o nosso dever.’’ 
Cairbar Schutel.
O espiritismo é uma doutrina de consolo e esclarecimen-
to, não para intelectualizar os que se aprofundam nos 
seus estudos, mas principalmente para entender o que é 
esta “vida”, de onde viemos, por que ainda sofremos e 
para onde iremos, após a chamada “morte”
Tivemos muitos enviados da Espiritualidade Superior 
retornando ao planeta, já com algum conhecimento da 
eternidade, con�rmando através da razão e da lógica, os 
ensinamentos de Jesus e con�rmando sua promessa que 
com a vinda do Consolador Prometido, teríamos mais 
razão para entendermos o que somos.
A cada mês informamos aos frequentadores e leitores as 
datas das reencarnações e desencarnações dos Espíritos 
que vieram nos auxiliar no processo de compreensão e 
evolução que todos buscamos, onde os mesmos quando 
ainda no planeta e depois no plano espiritual, continuam 
a desenvolver esse processo de caridade.
O personagem que citamos no início foi um dos inicia-
dores e divulgadores da Doutrina Espírita no Brasil, 
sendo um homem de �bra, coragem e fé. E foi um exem-
plo vivo na prática da caridade, daí ter sido reconhecido 
como o "Pai dos pobres de Matão" e desviando-nos da 
biogra�a de quaisquer dos personagens espíritas que 
homenageamos a cada mês, é importante informar que 
ele teve como genitora Dona Rita, catarinense de Tijucas, 
que conheceu seu pai no Rio de Janeiro, e ambos desen-
carnaram no ano de 1878, deixando-o órfão.

A
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Nosso Maior Presente, 
Nossa Vida

A resposta vale para nossa própria vida. 
Nossa missão é evoluir moralmente, passando 
por várias experiências na carne, ampliando 
nosso saber e progredindo como ser em todos 
os aspectos, até nos tornarmos os mais próxi-
mos da perfeição possível.

Uma viagem que parece longa e dolorosa e 
assim perdem a coragem de querer continuar. 
Esse é um assunto invisível, que não se quer 
falar. Mas trata-se de um problema de saúde 
pública, e informação é primordial, pois é de 
ressaltar que a maioria das ocorrências, mais de 
90%, está vinculada com patologias mentais 
passíveis de diagnóstico, e tratáveis (depressão, 
uso de álcool e drogas lícitas ou ilícitas).

reencarnação é a oportunidade de dar 
sequência às vidas sucessivas de nosso Espírito 
imortal. No Livro dos Espíritos, Questão 880, 
Kardec pergunta à Espiritualidade: Qual o pri-
meiro de todos os direitos naturais do homem? 
O de viver. Por isso é que ninguém tem o de aten-
tar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer 
o que quer que possa comprometer-lhe a existên-
cia corporal.

Para algumas pessoas há momentos em que 
a vida se torna um fardo e muitos perdem a 
vontade de seguir em frente. Quanto maior a 
tristeza e melancolia, maior o isolamento, e a 
sensação de que a vida não vale a pena. 

Os estudos apontam que de cada 10 casos 
de suicídio 9 poderiam ser evitados. É necessá-
rio que se faça uma mudança de mentalidade 
para a questão, pois o que envolve o suicídio 
tem vinculação direta com a família, amigos de 
quem o pratica, além da sociedade como um 
todo ser atingida. Além da dor da perda, tem a 

A Doutrina Espírita alerta que tirar a pró-
pria vida é uma das faltas mais graves, com 
grandes consequências para o Espírito. Em 
O Céu e o Inferno – 2ª Parte, Cap. I, Kardec nos 
dá a percepção correta de nossas existências: 
A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se 
diante da vida espiritual, da verdadeira vida. 
Que lhe importam os incidentes da jornada, se 
ele compreende a causa e a utilidade das vicis-
situdes humanas, quando suportadas com 
resignação?”.

culpa e a impotência, e uma tristeza profunda. 
Ocorre um suicídio no mundo a cada 40 segun-
dos, o problema é grave e precisa ser tratado. 

Kardec também pergunta a Espiritualidade 
no Livro dos Espíritos, Questão 943, donde 
nasce o desgosto pela vida, e a resposta é objeti-
va: é o efeito da ociosidade, da falta de fé e da 
saciedade.

Entendendo a dimensão espiritual da exis-
tência, a passagem do tempo não vai contra nós, 
é a natureza nos preparando para algo magní�-
co. A fé em nossa vida e em nosso Pai que não dá 
prova maior do que aquela que se pode supor-
tar. Não se mede nossa existência pelos amigos 
virtuais ou pelas posses que temos. 

A luta em favor da vida é e deverá ser sempre 
uma causa comum. Nossa vida é uma oportuni-
dade. 

Nosso maior presente, nossa vida!

Quando se perde a noção do que é realmen-
te importante, do que faz a diferença para a 
felicidade, se eleva a falta de apreço pela existên-
cia. O suicídio não representa em nenhuma 
hipótese alívio ou libertação. 

Texto: Rogério Rossol

Essência Divina
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    Um Novo Ciclo
Texto: Fábio Iop

“Em qualquer circunstância todos os dias, faze do reconhecimento o teu hino 
de louvor e de ação no bem os motivos da tua existência, orando e rendendo 

graças a Deus, sem cessar e sem cansaço.’’ (Joanna de Ângelis)

diremos que o nosso globo, como tudo o 
que existe, está submetido à lei do progresso. Ele 
progride, �sicamente, pela transformação dos 
elementos que o compõem e, moralmente, pela 
depuração dos Espíritos encarnados e desencar-
nados que o povoam. Ambos esses progressos se 
realizam paralelamente, porquanto o melhora-
mento da habitação guarda relação com o do 
habitante. Fisicamente, o globo terráqueo há expe-
rimentado transformações que a Ciência tem 
comprovado e que o tornaram sucessivamente ha-
bitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. 
Moralmente, a Humanidade progride pelo desen-
volvimento da inteligência, do senso moral e do 
abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo 
que o melhoramento do globo se opera sob a ação 
das forças materiais, os homens para isso concor-
rem pelos esforços de sua inteligência. - Allan 
Kardec, A Gênese.

Iniciamos um novo ano. No calendário o 
ciclo anual recomeça. Os meses repetem, as 
experiências são renovadas e intensi�cam-se as 
esperanças sobre si mesmo e por um mundo 
melhor. 

Inegavelmente a humanidade, especial-
mente falando do nosso País, passa por um pe-
ríodo conturbado, possivelmente o momento 
mais sensível da história humana na esfera ter-
restre. Fruto de um ciclo que encerra e de outro 
que inicia. Agora não mais o ciclo anual, mas o 
ciclo de um período largo de séculos de expe-
riências e renovações. A síntese se faz necessária, 
a separação do trigo e do joio. 

Todo início de um novo ciclo guarda na 
bagagem o breviário das emoções que resulta-
ram das experiências vividas que impulsionam a 
divisar novos rumos, melhores e mais favoráveis.

Das boas experiências resultam a expectati-
va de que melhoramos e das experiências desfa-
voráveis o sentimento de que precisamos nos 
conhecer melhor.

Tudo se renova, tudo se aprimora, tudo 
tende para o belo e para o bom.

Não nos referimos a punições, palavra que 
não cabe no vocabulário espírita. Falamos de 
síntese de experiências e a proposta de um passo 
adiante. Toda síntese assemelha-se a separação 
do trigo e joio da parábola de Jesus. O crescimen-

to se deu para ambos, mas a colheita que representa 
a síntese sempre requer o uso do instrumento de 
coleta e separação. Se a colheita fere a planta ao ser 
extraída do solo, no plano moral se dá o mesmo. 

Deixar a roupagem do velho homem, remen-
dada e cheia de rasgos é sempre difícil porque ela 
representa aquilo que fomos ontem e que deu a 
base para o hoje. Mas é necessário. Ninguém e nada 
se renova sem que algo mude, altere ou que novas e 
inimagináveis experiências se façam. 

A Lei Natural ou Divina é uma, é perfeita. Ela 
quem rege a evolução das esferas planetárias e das 
estrelas que sempre tendem ao ciclo natural de 
eterização das moléculas que as compõe, e também 
nos rege quanto espíritos imortais que a cada nova 
fase nos encontramos melhores. Sim, melhores. 
Porque não há retrogradação na evolução. Tudo 
evolui sem cessar. Porém, mais ou menos lento 
quanto assim desejamos. 

Por �m, é da Lei que tudo se renove. Deixemos 
as experiências de ontem para trás e �quemos com 
aquilo que ela nos ensinou, esperançosos que este 
novo ciclo renda ainda mais e melhor em nosso 
processo de aperfeiçoamento moral. 

[...]

    Bençãos e Desafios

Hoje, entendendo a existência, sabemos 
que a reencarnação é o instrumento que pode-
mos usufruir para reajustarmos os equívocos 
de hoje e de outrora, ante as leis morais da vida.

O estudo, a disciplina e a prática incondi-
cional da caridade, revelam que essas ações cons-
tituem os caminhos essenciais que nos auxiliam, 
tanto para reparar como oportunizar novas 
propostas de crescimento, sendo necessário, 
primordialmente, aceitarmos os planejamentos, 
que nós próprios contratamos no plano espiritu-
al, mesmo que apresentem di�culdades e adver-
sidades, pois nada ocorre por acaso na nossa 
existência.

Temos que nos conscientizar que os mo-

 prendemos na Doutrina Espírita que o 
nosso Pai, através da Lei de Reencarnação, de 
forma misericordiosa, propicia a todos nós o 
crescimento moral, permitindo tantas vezes 
quantas forem necessárias, retornarmos ao 
plano próprio para aprendermos.

Tenhamos a certeza de que é nossa respon-

Portanto, a busca pelo melhor entendimen-
to da existência de agora, vamos encontrar prin-
cipalmente na prece, na leitura de livros que nos 
elevam e edi�cam moralmente, fazendo-nos 
com que os pequeninos possam ser in�uencia-
dos por essa harmonia em direção do bem.

mentos mais a�itivos e angustiosos que passa-
mos na existência terrena, são expiações ou 
provações, que se aceitas com resignação e cora-
gem, auxiliam a nossa evolução moral, aproxi-
mando-nos ainda mais do ambiente que Jesus 
denominou como Reino de Deus.

Nossos sentidos devem se voltar para os 
Espíritos recém-chegados a nossa atmosfera, 
que assim como nós, precisam igualmente supe-
rar algumas di�culdades, e em razão deste 
planeta conter vibrações desarmônicas, infeliz-
mente é o local próprio para todos que aqui reen-
carnam.

sabilidade cuidarmos, tanto dos pequenos quanto 
dos mais experientes, para que possam desempe-
nhar os seus papéis da forma mais segura e consci-
ente, pois todos deverão ter em mente a �nalidade 
da nossa evolução moral e não das conquistas mate-
riais.

Assim, os desa�os são constantes, em quais-
quer situações e circunstâncias, ocorrendo junto a 
família, no ambiente de trabalho ou social, mas que 
devemos aproveitar de forma adequada o por que 
estamos ainda no corpo, que é o caminho para a 
evolução, qual seja, amar ao próximo.

Assim, trabalhar dessa maneira em nosso 
favor e dos que nos acompanham nesse processo 
existencial, quando o resultado é satisfatório, con-
�rma que a busca pela felicidade está a caminho e 
que os desa�os estão sendo conquistados com 
humildade e resignação, preparando-nos com 
alegria e serenidade para a transição que todos 
iremos passar, mas com o retorno ao plano espiri-
tual de forma mais humilde e resignada. 

Texto:  Stella AlvarezA
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Ano novo repleto de luz e harmonia a todos é 

o desejo do Departamento da Infância e Juventu-

de e da Coordenação da Família, da Casa de Jesus 

“ (...) - Aprende a usar a bondade, em doses 
intensivas, ajustando-a ao entendimento e à 
vigilância para que a tua experiência em família 
não desapareça no tempo, sem proveito para o 
caminho a trilhar.

-Não percas o tesouro das horas em reclama-
ções improfícuas ou destrutivas.” (1)

A importância de implantarmos o Culto do 
Evangelho no Lar nos é absolutamente clara 
quando entendemos a complexidade da vivência 
e convivência em família, onde laços espirituais e 
corporais têm oportunidades de formação e 
regeneração, de provação e expiação, de amar e 
ser amado. As lições do Cristo dão o alimento 
seguro na formação do caráter e comportamento 
de nossa alma, de nosso Espírito imortal. Dedicar 
um momento por semana para esse alimento 
divino é ser responsável e contribui na formação 
do homem de bem, que é o principal objetivo da 
Evangelização.

Com alguns apontamentos que Emmanuel 
faz para melhorar nosso relacionamento familiar 
e social, penso que podemos formar um compro-
misso conosco mesmo, vigiando nosso compor-
tamento e nosso gênio:

 -Cultiva o trabalho constante, o silêncio 
oportuno, a generosidade sadia e conquistarás o 
respeito dos outros, sem o qual ninguém conse-
gue ausentar-se do mundo em paz consigo mes-
mo.

Com Jesus em nosso coração iluminando 
nossos propósitos superiores, certamente nossas 
crianças e jovens serão orientados por exemplos 
�rmes e sadios e a semeadura segura em família 
construirá uma sociedade mais justa e fraterna.

Não olvides a necessidade de Cristo no 
cenário de amor em que te redigias. 

Cada família forma um lar, que Emmanuel 
nos de�ne lindamente:

“O lar é o santuário em que a Bondade de 
Deus te situa. Dentro dele, nos �os da consan-
guinidade, recebes o teu primeiro mandato de 
serviço cristão. (...) 

Escolhe alguns minutos por semana e reú-
ne-te com os laços domésticos que te possam 
acompanhar no cultivo da lição do Cristo. 
(...)”  (1)

Novo ano, novas perspectivas, novos an-
seios e renovando os sentimentos com Jesus 
vamos concretizar nossa tarefa e nada melhor e 
mais seguro que estarmos em família. 

Criar expectativas pode gerar frustrações se 
dependermos do resultado do mundo exterior. 
Devemos focar em nós, em nosso interior, 
momento que podemos alinhar a nossa refor-
ma íntima, e unidos em família, nos fortalece-
mos uns aos outros para a execução dos propó-
sitos gerados pela reforma íntima. 

om o novo ano a resplandecer em nossa 
janela, nossa alma sente necessidade de alçar 
voo mais alto, evoluir e crescer. É a essência 
divina no comando de nossa alma, a lei de Pro-
gresso como trilho a seguir e assim precisamos 
nos fortalecer de alegria e esperança, de cora-
gem e determinação que, somente em comu-
nhão com Jesus, faremos desenvolver em nós.

Texto: Silvania da C. P. Bertolini 

1 - Família - Espíritos diversos - Psicografado 
por Chico Xavier 

e NEES, recordando que todo dia é dia de reco-

meçar com alegria e esperança, coragem e de-

terminação, e com Jesus é mais fácil.

Referência Bibliográ�ca:

Evangelho Segundo o Espiritismo - Allan Kar-
dec

Livro dos Espíritos - Allan Kardec

C

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 - Camboriú

As atividades desenvolvidas primam pelo 
desenvolvimento humano e social, com o obje-
tivo de melhorar a qualidade de vida dos setores 
mais vulneráveis da popula-
ção, oferecendo palestras, 
roda de conversa, atendimen-
to psicológico, médico e 
odontológico, evangelização, 
bem como cursos de capaci-
tação para as gestantes, ma-
mães que tiverem seus bebês, 
crianças �lhas (os) e netas 
(os) das assistidas (os), ado-
lescentes e comunidade em 
geral.

Três verbos existem que, bem conjugados, 
serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: 
Aprender, Servir e Cooperar. (Chico Xavier)

Nesse sentido é primordial que a Instituição 
estabeleça uma relação de envolvimento e con-
�ança com as pessoas ali assistidas, criando 
assim um ambiente de parceria e troca entre 
ambas, assegurando a todos diversas possibili-
dades de socialização e de crescimento pessoal, 
permitindo que vivam um processo de ricas e 
incessantes interações.

Cada pessoa ao chegar, ingressar na Insti-
tuição, seja ela voluntária ou assistida(o), traz 
consigo uma gama de vivências que não podem 
ser desconsideradas, ao contrário devem ser 
evidenciadas e valorizadas no desenvolvimen-
to, do projeto da instituição. 

Acreditamos na importância do elo entre a 
instituição e as (os) assistidas (os), onde se tra-
balhe as relações de: amizade, cooperação, cole-
tividade, respeito, amor, fraternidade... Envol-
vendo tanto os voluntários quanto as assistidas 
(os) em todos os aspectos que dizem respeito à 
instituição tais como: propostas de trabalho e 
demais atividades promovidas pelo NEES.

Os espaços de vivências, convivência são 
um ambiente agradável e com diferentes possi-
bilidades de interações e situações signi�cati-
vas. 

osso trabalho no NEES é marcado por 
momentos de vivências, de convivências, de 
partilha, de respeito ao próximo, de solidarie-
dade e principalmente de amor, de muito amor, 
como nos ensina a Doutrina Espírita.

As atividades desenvolvi-
das no NEES se dão num 
processo que ganha forma no 

Todas as situações vivenciadas no cotidiano 
da instituição são valorizadas, pois possibilitam 
a transformação da vida. O trabalho voluntário 
é uma ótima maneira de contribuir para a 
transformação do mundo, fazendo do mesmo 
um lugar melhor, além de proporcionar aos 
voluntários, novas experiências e oportunida-
des, proporcionando ao mesmo através das 
suas ações a vivência da solidariedade, da tole-
rância, da aceitação, da compreensão e do amor 
ao próximo.

O trabalho voluntário é uma das maneiras 
de nos sentirmos parte de um grupo e de parti-
lharmos sonhos e desejos, através da união de 
forças e com a presença, participação e colabo-
ração de todos os envolvidos, pois a participa-
ção é a mola propulsora e alimentadora de todo 
o processo, e assim a jornada se torna mais leve 
e produtiva.

E é com esse gostinho de quero mais que 
gostaríamos de convidar você a se engajar neste 
trabalho de amor, de doação de partilha. Sinta-
se tocado, convidado e venha de alguma forma 
participar deste trabalho para Jesus.

‘‘Nem sempre terás o que desejas, mas 
enquanto estiveres ajudando aos outros en-
contrarás os recursos de que precisas’’. (Chico 
Xavier)

dia-a-dia da instituição através do trabalho 
coletivo e da ação especí�ca e compartilhada de 
cada voluntário na interação com os grupos de 
crianças, gestantes, mamães e demais pessoas 
da comunidade.

As conquistas são comemoradas e reconhe-
cidas, a valorização dos trabalhos é imprescin-
dível para a continuidade de todo o projeto. 
Deixa um gostinho de quero mais.

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

Janeiro de 2020

Nossas Vivências e 
Experiências no NEES
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No mês de Janeiro 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

.

Entre um ano que se vai
E outro que se inicia,
Há sempre nova esperança,
Promessas de Novo Dia...

Considera, meu amigo,
Nesse pequeno intervalo,
Todo o tempo que perdeste
Sem saber aproveitá-lo.

Se o ano que se passou
Foi de amargura sombria,
Nosso Pai Nunca está pobre
Do pão de luz da alegria.

Sê na oficina do mundo
O mais perfeito aprendiz,
Pois somente no trabalho
Teu ano será feliz.

Nas lutas, nunca te esqueça
Deste conceito profundo:
O reino da luz de Cristo
Não reside neste mundo

Ano Novo!... Pede ao Céu
Que te proteja o trabalho,
Que te conceda na fé
O mais sublime agasalho.

Ano Bom!... Deus te abençoe
No esforço que te conduz
Das sombras tristes da Terra
Para as bênçãos de Jesus.

Carta de Ano Bom
Chico Xavier

Venha você também fazer parte dessa corrente de 

união, fraternidade e amor ao próximo.

Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, 
qualquer um pode começar agora e fazer um novo �m. 

(Chico Xavier)
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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

Fundamentos da
Reforma Íntima

Caibar Schutel
Esta obra busca fornecer 
subsídios nessa direção, 
proporcionando, ao leitor 
interessado, elementos de 
re�exão através dos quais 
possa de forma voluntária e 
consciente, trabalhar os seus 

sentimentos e a sua razão, seja racionalizando 
sentimentos por intermédio do bom senso e da 
lógica, seja iluminando a inteligência e os pen-
samentos com as luzes dos bons sentimentos.

Viver é a Melhor Opção
André Trigueiro

O autor mostra que o suicí-
dio é um problema de saúde 
pública que pode ser preve-
nido, com informação e 
debates que vençam o tabu. 
Acrescenta informações so-
bre o que o espiritismo tem a 

dizer sobre o tema, com a�rmativas como: “a vi-
da não acaba com a morte do corpo físico’’. No 
suicídio, ao contrário, o sofrimento apenas se 
prolonga, porque a maior decepção do suicida é 
descobrir-se “vivo”.

O Grande Enigma
Léon Denis

‘‘Nas horas pesadas da vida, 
nos dias de tristeza e de aca-
brunhamento, leitor, abre 
este livro! Eco das vozes do 
Alto, ele te dará coragem; 
inspirar-te-á a paciência e a 
submissão às leis eternas!” — 

assim escreveu Léon Denis na introdução desta 
obra. O porquê da existência do homem e a lei 
do destino são os temas centrais de O grande 
enigma, que nos revela um Deus de justiça, mas 
também de amor in�nito.
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O NOSSO PLANETA AGRADECE
Vamos economizar copos!

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 descartáveis a fim de reduzir a poluição ambiental.

CAMPANHA TRAGA SUA GARRAFINHA COM ÁGUA

ESTUDOS INTRODUTÓRIOS 
DE VERÃO

Os encontros acontecerão:
Sábados às 16h.

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!
Durante os meses de

Dezembro, Janeiro e Fevereiro os 
demais estudos estarão em recesso,

retornando em Março de 2020.

Esquema de Luz
Maria Dolores

Serve e serve, hora por hora 

E encontraremos mais cedo. 

Doando o Bem pelo Mal.

Não te detenhas. Prossegue.

Busca a celeste alegria.

Não te revoltes. Perdoa.

Cultiva o amor fraternal.

No ideal que te conduz.

Em nosso esquema de luz.

Não combatas. Colabora.

Não te lastimes. Espera.

A luz da felicidade 

Não reclames. Confia.

No amor unido à verdade, 

Não chores. Trabalha sempre.

Não condenes. Abençoa.
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