Ano 15, Nº 182 março de 2020 - Centro Espírita Casa de Jesus - Fundado em 1954

Página 3

Maria, Mãe
Santíssima
OS ANIMAIS NA
VISÃO ESPÍRITA

A GÊNESE,
OS MILAGRES E
AS PREDIÇÕES

ESTUDO
INTRODUTÓRIO

Página 4

Página 5

Página 6

EDITORIAL

O

s Espíritos têm muitas existências até sua
total puri cação, e esse processo e essas existências são possíveis graças a reencarnação,
que é o retorno do Espírito a um novo corpo
físico. Allan Kardec chamou de pluralidade
das existências, e de niu como a única explicação correspondente a idéia de JUSTIÇA
DIVINA, pois nos oferece os meios de resgatarmos os equívocos por novas provações, nos
mostrando o porquê de tantas diferenças no
mundo e tantas diversidades de aptidões.

Numa só existência jamais alcançaríamos
a perfeição relativa, a qual devemos chegar
após as idas e vindas ao mundo espiritual; os
Espíritos a rmam que fomos criados simples e
ignorantes, sendo assim, precisamos de muitas existências para nos aperfeiçoar.

dora da vida, pois a maternidade é uma das
missões sublimes concedida a ela, e tem também um papel fundamental como educadora,
pois sustenta a infância dos homens do amanhã, tendo elas essa grandiosa tarefa de conduzir os Espíritos trazidos ao renascimento.

Ela com João, e próximo a Éfeso em meio a
natureza, atendiam aos sofredores, sua choupana cou conhecida como a “Casa da Santíssima”, pois ali ela atendia aos que a procuravam para alivio de suas chagas e dores, sendo a
esperança dos sofredores.

Léon Denis, em seu livro, O Problema do
Ser, do Destino e da Dor, assim se expressa: “O
papel da mulher é imenso na vida dos povos.
Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora
e a carinhosa conselheira. Pelo lho, é seu o
porvir e prepara o homem futuro. Por isso as
sociedades que a deprimem, deprimem-se a
si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de
entendimento esclarecido, é que faz a família
forte e a sociedade grande, moral, unida.”

Era tão elevado esse Espírito que após o
retorno ao plano espiritual, optou por permanecer na crosta espiritual da Terra, auxiliando
a todos os necessitados, especialmente os que
não entendem a vida como eterna.

E nesse mês especial dedicado à mulher,
não poderíamos deixar de citar MARIA, mãe
de Jesus, que acolhe toda a humanidade como
lhos, e que recolhe e ampara nossos irmãos
suicidas, em instituições que estão sob seus
cuidados maternais.

E a humanidade vai progredindo, por meio
de Espíritos que pouco a pouco se melhoraram se instruíram e retornam ao planeta mais
iluminados para ajudarem na evolução do
orbe; são eles instrumentos de Deus, que com
sua autoridade moral, nos deixam exemplos a
serem seguidos, tendo sido o mais ilustre de
todos nosso mestre amado JESUS.

Esse Espírito de escol teve como missão
sublime acolher o Cristo e auxiliar o Mestre em
favor da humanidade.

E coube a mulher a grande tarefa de media-

Após o último suspiro de Jesus dirigiu-se
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Humberto de Campos, no livro Boa Nova,
psicografado por Chico Xavier, no capítulo 30
– “Maria“, informa as qualidades desse Espírito e conclui: “Por essa razão, irmãos meus,
quando ouvirdes o cântico nos templos das
diversas famílias religiosas do Cristianismo,
não vos esqueçais de fazer no coração um
brando silêncio, para que a Rosa Mística de
Nazaré espalhe aí o seu perfume!”
Desejo a todos os leitores uma confortadora leitura.
Abraços fraternos.
Luzia Lúcia Hoier
Presidente da Casa de Jesus
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Datas Espíritas
de Março
04/03/1858 Desencarna o magnetizador e pesquisador de
fenômenos paranormais, Bento Mure; foi ainda o introdutor da Homeopatia no Brasil.
05/03/1815 Desencarna Mesmer, Franz Anton, médico e
magnetizador, pai do Mesmerismo.
09/03/1979 Data do desencarne de José Herculano Pires,
autor de vários livros e tradutor das obras de Kardec. Durante 20 anos, manteve uma coluna diária de Espiritismo
nos Diários Associados com o pseudônimo de "Irmão
Saulo". Durante quatro anos, manteve no mesmo jornal
uma coluna em parceria com Chico Xavier sob o título
"Chico Xavier pede Licença". Em parceria com o médium
mineiro, escreveu diversos livros espíritas inteiramente
dedicados ao estudo e divulgação da Doutrina. Em 1954,
publicou Barrabás, que recebeu um prêmio do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, constituindo o
primeiro volume da Trilogia Caminhos do Espírito. Em
1975, publicou Lázaro e, com o romance Madalena, concluiu a Trilogia. Ao seu desencarne, deixou vários originais traduzidos da Revista Espírita, os quais vêm sendo
publicados pela Editora Paidéia.
09/03/1984 Desencarna, no Rio de Janeiro, Yvonne do
Amaral Pereira.
11/03/1878 Reencarna Zilda Gama. Em 1931, quando no
Brasil houve intenso movimento em prol dos direitos
femininos, Zilda Gama foi autora de tese, aprovada oﬁcialmente, sobre o voto feminino, no Congresso Nacional.
Essa tese inﬂuiu na Constituição de 1932, a partir da qual a
mulher teve reconhecido o seu direito de votar. Em 1916,
os benfeitores espirituais a informaram que passaria a
psicografar uma novela, notícia que a deixou bastante
surpresa. Foi então que se lhe aproximou o Espírito Victor
Hugo, escritor francês, um ativista pelos direitos humanos, ensaísta, artista e estadista, que viveu no século XIX.
A primeira obra, psicografada por Zilda, assinada por
Victor Hugo foi Na sombra e na luz, novela verídica que
relata a existência triste de um companheiro, na Europa do
século XIX, em que, por vezes, o próprio autor de Os
miseráveis é personagem. Outras obras ainda viriam a
lume como Solar de Apolo e Na seara bendita.
14/03/1874 O pesquisador naturalista inglês Alfred Russel Wallace torna-se o primeiro cientista a obter uma fotograﬁa de um Espírito materializado.
19/03/1839 Reencarna em Portugal, na freguesia de
Águas Santas, Antonio Gonçalves da Silva Batuíra,
médium curador espírita.
20/03/1833 Reencarna na Inglaterra aquele que foi considerado o maior médium de efeitos físicos, Daniel Dunglas
Home.
23/03/1857 Reencarna Gabriel Delanne, o cientista da
Codiﬁcação Espírita. A Federação Espírita Brasileira
publica seus livros: A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, A Evolução Anímica, O Fenômeno Espírita, A Reencarnação.
25/03/1939 Desencarna José Petitinga (José Florentino
de Sena), fundador da União Espírita da Bahia.
29/03/1772 Desencarna o médium Emmanuel Swedenborg, um dos precursores do Espiritismo. Em 1688, na
mesma data, 29 de março, renasceu na Suécia.
31/03/1869 Desencarna em Paris, vítima de um aneurisma, Allan Kardec, O Codiﬁcador da Doutrina Espírita.
31/03/1870 É inaugurado em Paris, no cemitério de PéreLachaise, o monumento funerário de estilo celta para
receber os despojos de Allan Kardec.
31/03/1903 Desencarna Antonio Luiz Sayão, escritor espírita. A FEB publica sua obra Elucidações Evangélicas.

Março de 2020

Maria, Mãe Santíssima

A

Mãe Santíssima da humanidade, que
a todos consola e inspira, que vela por seus
lhos e socorre os a itos, que abençoa e seca
lágrimas, que ensina, abraça e comove. No
silêncio de suas preces sustentou a trajetória
de seu Filho, muito mais do que aqueles que
foram escolhidos para discípulos, pois que a
maioria só decidiu pela Verdade após a partida de Jesus para o mundo espiritual.

Maria cumpriu seu papel desde a chegada
do Mestre até o testemunho da cruz, sem
vacilar, sem duvidar, apenas acreditando,
testemunhando sua fé.
Após o desencarne do Mestre, viveu com
o lho adotivo, João, assumindo sua vida
pública, que mal teve registro no Evangelho
pela humildade desse Espírito Grandioso que
não permitiu lhe engrandecessem o trabalho.
Era visitada por sofredores da alma e do corpo e para todos tinha uma palavra de consolo,
uma prece de conforto e um exemplo de
caridade.
No decorrer do tempo foi reconhecida
pelos devotos pela sua grandeza e passou a
ser evocada nas orações de milhões de pessoas, como Intercessora do socorro Divino,
inspirando a mais bela Arte da música e da
poesia em sua homenagem.
Chico Xavier, certa feita, pediu ao
Espírito Dr. Bezerra de Menezes que solicitasse à Maria uma mensagem de consolo e
após algum tempo o paternal “médico dos
pobres” trouxe a frase “Isso também passa”
nos ensinando que o sofrimento ainda nos
acompanha como ensinamento divino, mas,
de acordo com nossos próprios esforços,

Texto: Suzana Rodrigues Coelho
também passará, plantando no coração dos
homens a con ança no futuro e a vitória que
teremos pela escolha do caminho no Bem.
O livro Memórias de um Suicida descreve as atividades da Legião dos Servos de
Maria, um grupo de espíritos especializados
no resgate de suicidas nas zonas inferiores
que são encaminhados ao Hospital Maria de
Nazaré. Camilo Cândido Botelho, autor
espiritual desta obra, relata que a tarefa de
cuidar de espíritos suicidas não poderia ser
desempenhada por outro espírito a não ser
Maria, por ela ser a referência de amor e
dedicação fraternal.
A leitura do livro é bastante impactante.
O resgate no vale das sombras com a chegada
da caravana com seus comboios luminosos,
puxados por lindos cavalos brancos e precedidos por pelotão de lanceiros, com o o cial
comandante segurando uma âmula azulceleste onde se lia Legião dos Servos de
Maria, emociona e não há quem não sinta
sua con ança em Deus fortalecida, que
perceba que nunca estamos desamparados e
que recebemos inumeráveis oportunidades
de rever as escolhas, os caminhos equivocados e as paixões não vencidas.
Assim, quando elevamos nossas preces a
essa Mãe Santíssima, incontáveis espíritos
luminosos as ouvem e se dedicam ao nosso
auxílio, os pequeninos, que ainda solicitamos seu amparo por entre lágrimas e dores,
mas com o coração acalentado pela esperança de que somos atendidos e vigiados de
perto por aquela a quem o Pai escolheu para
que cuidasse de Seus lhos amados.
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Os Animais na
Visão Espírita

O

s animais são como nossos irmãos mais
velhos, e além de atenção, merecem amor e carinho. O espírito Erasto, em O Livro dos Médiuns, disse: “Deus colocou os animais ao lado
dos homens como auxiliares para os alimentar, vestir, ajudar. E lhes deu uma certa dose de
inteligência, para que, para ajudar seria necessário compreender”.

Os animais são companheiros éis, fazem
parte da família, quando desencarnam fazem
falta, por isso, muitos, questionam: Como cam
os animais no plano espiritual?
Outra questão que
gera muita dúvida diz
respeito a mediunidade dos animais. Quantas vezes não vimos,
por exemplo, cachorros
latindo para uma parede? Os animais são
médiuns? O espiritismo de ne o plano
espiritual como uma
realidade extrafísica,
onde os espíritos se
encontram. Nele, existem diversas colônias
espirituais, onde espíritos a ns, no mesmo
nível de evolução se
agrupam, formando
assim, sociedades.
Já em relação aos
animais, eles não possuem a consciência de
si mesmo, não escolhem entre o bem e o
mal, e não são submetidos à Lei de Causa e Efeito.
De acordo com O Livro dos Espíritos, os
animais não são espíritos errantes, ou seja, não
possuem o livre-arbítrio. E por conta disso, não
podem andar livremente pelo plano espiritual.
Com isso, o Espírito da Verdade nos respondeu após a pergunta: “Sobrevivendo ao
corpo em que habitou, a alma do animal vem
a achar-se, depois da morte, em estado de
erraticidade, como a do homem?’’ “Fica numa
espécie de erraticidade, pois que não mais se
acha unida ao corpo, mas não é um Espírito
errante, que é um ser que pensa e obra por sua
livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o
dos animais. A consciência de si mesmo é o que
constitui o principal atributo do Espírito.
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Texto: Cristina Turri
No animal, depois da morte, é classi cado pelos
Espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado
quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de
entrar em relação com outras criaturas”.
Ou seja, quando chega no plano espiritual,
os animais são recebidos por Espíritos que os
direcionam a determinados trabalhos, aprendizados, dependendo de seu grau evolutivo.
Entretanto, será que eles são médiuns ou
podem intermediar os pensamentos daqueles
que desencarnaram? De acordo com O Livro
dos Médiuns, ser
médium signi ca
servir aos espíritos
como um elo entre
os desencarnados e
encarnados, realizar
a comunicação entre os espíritos terrenos e além-túmulo.
Sem o médium, não
conseguiríamos ter
comunicações de
nenhum modo
(escritas, físicas,
entre outros), ainda
de acordo com O
Livro dos Médiuns,
Deus fez os animais
para serem companheiros do homem,
auxiliares na nossa
evolução.
D e st a for ma , o s
animais são seres
que não possuem a habilidade da consciência
dos encarnados. Portanto, quando uma pessoa
fala que seu animal vê espírito, eles têm uma
certa dose de inteligência, e aptos a ver espíritos
por conta da energia emitida deles.
Mas daí comparar que o animal pode servir
de intermediário para a transmissão do pensamento dos espíritos há um abismo: “a diferença das naturezas”. Resumindo: os fatos mediúnicos não se podem manifestar sem o concurso
consciente ou inconsciente do médium, e só
entre os encarnados, Espíritos como nós, é que
podemos encontrar os que nos podem servir de
médiuns.

Saiba mais
Este mês, no dia 31, do ano de 1869, desencarnou Allan
Kardec, o missionário escolhido para estabelecer o Espiritismo na Terra, não como crença ou dogma, mas demonstrando que os fatos falsamente quali cados de
sobrenaturais estão submetidos a leis, fazendo compreender como fenômenos da natureza, derrubando o
maravilhoso e a superstição.
Os fenômenos espirituais que ocorriam na época eram
objeto de curiosidade e reuniões de lazer, e a partir da
publicação do Livro dos Espíritos, teve início de uma
nova era para a humanidade, pois a doutrina Espírita
chamou a atenção das pessoas sérias, notadamente pela
clareza dos escritos de Kardec.
No livro Obras Póstumas, publicado após o seu desencarne, Kardec informa como se envolveu no espiritismo,
recebendo inicialmente as manifestações do Espírito
“Zé ro”, e levou a sério os estudos da nova ciência, e
compreendeu nos chamados fenômenos a chave do
problema, tão obscuro e tão controverso, do passado e do
futuro da humanidade, levando-o a agir com precisão e
não levianamente, sendo positivo e não idealista, para
não se deixar iludir.
Logo percebeu que os Espíritos eram as almas dos homens que haviam “morrido” e nem todos tinham elevada
sabedoria, estando seu saber limitado ao grau de adiantamento moral, e em uma ocasião que participava de
uma reunião mediúnica, após algumas perguntas e
respostas dos Espíritos, soube quem era seu Guia Espiritual, quando perguntou: “Meu Espírito familiar, quem
quer que sejais, vos agradeço por ter vindo me visitar:
quereríeis me dizer quem sois? – Resposta: “Para ti,
me chamarei A VERDADE e todos os meses, aqui,
durante um quarto de hora, estarei à tua disposição.”
Para Kardec, um dos princípios que mais chamou a
atenção nas comunicações dos Espíritos, foi a constatação da pluralidade das existências, onde decorre a solução de todas as anomalias aparentes da vida humana, de
todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais,
cando o homem sabendo de onde veio, para onde vai e
por que está sobre a Terra e ainda sofre.
Igualmente, após tantas respostas do Mundo Espiritual e
intuição do seu mentor ao invés do princípio “fora da
igreja não há salvação”, que divide e causa animosidade
entre as religiões e que no passado foi motivo de tanto
sangue derramado, substituiu por “fora da caridade não
há salvação”, isto é, igualdade entre os homens diante de
Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua, mensagens essas esclarecidas a princípio
pela loso a e a ciência e depois fortalecida pela moral
evangélica de Jesus, sendo o Espiritismo também uma
religião.
O livro citado esclarece muitas questões e dúvidas sobre
Kardec e o Espiritismo, principalmente quando foi dito
que teria como missão de apresentar um caminho de
renovação à Humanidade.
No último livro escrito por Leon Denis (O Gênio Céltico
e o Mundo Invisível), somos brindados com transcrições
de mensagens do Espírito Allan Kardec, através psicofonia, nas quais ele não aparece como o Codi cador do
Espiritismo mas como um francês que fala acerca de suas
origens célticas, grandes formadores do caráter do seu
povo e ai entenderemos que esse foi mais um fator na
escolha da França como berço da Doutrina Espírita.
Tanto esta como outros livros de Léon Denis foram
enaltecidos por J. Herculano Pires na sua obra “O Centro Espírita”, quando a rma: “Poucos espíritas sabem
das ligações do mundo celta com o Espiritismo. Historicamente, essas ligações decorrem das semelhanças
doutrinárias entre o Espiritismo e o Druidismo, a
religião dos celtas.”
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A Gênese, os Milagres e as Predições
Segundo o Espiritismo

E

sta obra é, pois, como já o dissemos, um
complemento das aplicações do Espiritismo, de
um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou, pelo
menos, elaborados desde
longo tempo; mas, ainda
não chegara o momento
de serem publicados. Era
preciso, primeiramente,
que as ideias destinadas a lhes servirem de base
houvessem atingido a maturidade e, além disso,
também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. (Allan Kardec, A
Gênese)

A Gênese os milagres e as predições segundo
o Espiritismo é a quinta e última obra que compõe o que chamamos de Obra Básica da doutrina Espírita.
Publicada no mês de janeiro de 1868, esta
obra ocupa-se da apresentação de três grandes
partes, a gênese (ou a criação) segundo o Espi-

O

passe é um recurso bioenergético que as
Casas Espíritas nos oferecem, para auxiliar nos
pensamentos negativos, ideias de sentimentos
ruins e tormentos íntimos, que criam uidos
tóxicos, venenosos, que se alojam na nossa
aura, que é a parte mais sensível da pessoa.

Durante a palestra na Casa Espírita, quando
nos concentramos na fala do palestrante, devemos abandonar os pensamentos corriqueiros e
preocupações do dia a dia, além dos sentimentos de ansiedade, mágoa, raiva e medo, vícios
mentais e habituais, sendo alguns prazerosos,
que alcançam uma frequência vibratória em até
1000Hz.
Assim, quando acompanhamos a fala do
palestrante, podemos dizer que pensamentos
conseguem se elevar para uma faixa vibratória
de 1500Hz, pelo fato da equipe espiritual da
Casa, que nos acompanha e analisa a cada um,
inicia a retirada desses uidos negativos acumulados na nossa psicosfera.
Conhecemos como Passe Espiritual. Se não
é retirado, como o corpo espiritual está ligado
molécula a molécula ao corpo físico, quando o
perispírito, está saturado, ele precisa ser limpo e
Março de 2020

Texto: Fábio Iop
ritismo, os milagres e as predições.
Em particular, nesta obra, Allan Kardec

do-as como algo possível e de acordo com a
elevação moral do Espírito.

apresenta como deu-se o processo de desenvol-

Dado o teor do conteúdo abordado por

vimento da Revelação, parte espiritual com-

Kardec, esta obra somente poderia vir a lúmen

pondo o cerne do Espiritismo e parte cienti ca

após a obra basilar do Espiritismo, O Livros dos

através da metodologia experimental a respeito

Espíritos, ter-se difundido e consolidado. Com-

das manifestações que exigiam sério estudo

pletado uma década de sua publicação [O Li-

investigativo.

vros dos Espíritos], Kardec debruçasse, organi-

Mas não apenas isto. Kardec demonstra

zando e ordenando metodicamente as infor-

igualmente teses da ciência clássica que expli-

mações, construindo esta magistral obra que

cariam fenômenos antes tidos como sobrena-

expõe, inegavelmente, a magnitude da terceira

tural ou teológico dogmático, como é o caso da

revelação.

criação do mundo em sete dias.
Como um grande intelectual e de um bom

Este era o momento de o codi cador
demonstrar a indiscutível relação entre o mun-

senso irrepetido, Kardec também retirou o véu

do espiritual, os Espíritos, e suas relações com o

que sobrepunha a expressão “milagres de Je-

mundo material, explicando a imensidade de

sus” argumentando, com o uso da Lei Natural

fenômenos até então dito incompreensíveis

ou Divina, que o milagre nada mais era que um

para a loso a e para a ciência. A ação recípro-

fenômeno explicável e compreensível na ciên-

ca do Espírito e da matéria deixou de ser uma

cia Espírita. Igualmente o fez a respeito das

cção ou uma possibilidade, apresentando-se

predições, as previsões futuras, demonstran-

O Passe
então ele canaliza para o corpo físico as impurezas, e o corpo adoece.
Quando a nossa psicosfera se contamina
com pensamentos negativos e mente em a ições, ca sem defesa, com rachaduras, e o nosso
Fluido Vital, que só os encarnados têm, pode
ser transmitido de um indivíduo para outro,
através dessas rachaduras, e os Espíritos, por
nós conhecidos como obsessores, também se
aproveitam desse fato e sugam o uido, por
sentirem as sensações de prazer que o corpo dá
e eles ainda desejam.
Ao estarmos necessitados desse uido, só o
Passe Espiritual não é o su ciente, pois precisamos também do passe que é dado pelo passista
encarnado, que possui o Fluido Vital, que trabalha com um Espírito no comando desse trabalho, e que direciona as energias e lhe dá as
qualidades necessárias.
O passista encarnado, ao dar o passe, não
sabe das necessidades desta pessoa, que pode
ter di culdade para acalmar a mente, agitada,
não consegue dormir, precisando de um uido
com propriedades calmante, ou se ela está passando por uma depressão ou desânimo, preci-

como uma realidade irrefutável.

Texto: Solange Gadotti
sando de um uido excitante. Esta qualidade é
o Espírito que vai dar. O passista encarnado vai
vibrar amor e desejo de amparo, em nome de
Jesus.
Não car atento à fala do palestrante (distração, olho celular, etc), resulta do não compromisso com o que está sendo realizado, omitindo a necessidade de esforçar-se pela própria
melhora, e transferindo essa responsabilidade
aos passistas, inclusive se na cabine car pensando nos afazeres da vida diária, ou manter
sentimentos de descon ança, falta de Fé, as
energias não penetram na psicosfera, cando
refratário, con rmando a existência de pessoas
que não querem ser curadas, pois gostam de ser
vítimas, para chamar a atenção dos familiares,
receber afeto, etc.
Na hora do passe, a humildade e auxílio que
pedimos a Jesus, deve estar no pensamento
elevado, não esquecendo que o mesmo é um
recurso valioso, além de paliativo, pois cada
criatura reencarna neste planeta para provas e
expiações, mas aprende nesta Doutrina dos
Espíritos, que estamos aqui pela misericórdia
de Deus.
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DEPARTAMENTO DE ESTUDOS

Estudo Introdutório
Instruí-vos primeiramente pela teoria, lede e meditai as obras
que tratam dessa ciência; nelas aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis a
possibilidade deles pela explicação que elas vos darão, e, pela
narrativa de grande número de fatos espontâneos de que pudestes ser testemunha sem os compreender, mas que vos voltarão à
memória, vós vos forti careis contra todas as di culdades que
possam surgir e formareis, desse modo, uma primeira convicção
moral. (Allan Kardec)

Estudar é uma necessidade que a vida nos
impõe. Não podemos professar ignorância
quando a oportunidade do conhecimento
encontra-se a distância da nossa vontade de
abraçá-lo.
Desta forma com o Espiritismo não seria
diferente. Uma vez que professamos seguir os
ensinamentos que ele nos apresenta, não podemos nos manter neutros ou no caminho da
ignorância. Igualmente não há mais conveniência para adjetivarmos a nossa crença como
“não praticante”.
Allan Kardec, o ínclito codi cador do
Espiritismo, apresentou-nos também o modo
correto de compreendermos o Espiritismo.
Que se dá através do estudo sério e contínuo.
Neste sentido a expressão inicialmente
destacada é o caminho seguro.
Para toda e qualquer ciência ou loso a, há
um caminho correto para adentrar-se em seus
postulados e compreendê-los de modo seguro a
tal ponto de serem úteis em nossa vida. Da
mesma forma é com o Espiritismo.
Assim, surge o Estudo Introdutório, com a
proposta de promover o acolhimento, o consolo e a introdução aos fundamentos Espíritas,
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tendo por base a mediação dialógica, atendendo
às necessidades imediatas de conhecimento
espiritual do participante, buscando o esclarecimento de forma simples e cativante, apresentando como o Espiritismo pode contribuir de modo
ponderável na sua vida, colaborando na reeducação dos hábitos, acalmando as inquietações e
demonstrando que o esclarecimento que dele
advém é capaz de promover o melhor caminho a
se trilhar no processo de autoconhecimento,
valorizando as experiências do cotidiano e oferecendo bases para o futuro ingresso aos programas de estudo disponibilizados em nosso Centro
Espírita.

PROGRAMAS DE ESTUDO

DIA

HORÁRIO

SEGUNDA

14h00

LIVRO DOS ESPÍRITOS

TERÇA

14h00

INTRODUTÓRIO

8h40

EVANGELHO

15h00

LIVRO DOS ESPÍRITOS

18h20

O CÉU E O INFERNO

QUARTA
20h00

ESDE II
COMPLEMENTAR
LIVRO DOS ESPÍRITOS
INTRODUTÓRIO
ESDE I
14h00
QUINTA

ESDE II
COMPLEMENTAR
19h00

JOANNA DE ANGELIS
INTRODUTÓRIO
ESDE I

SABADO

Ressaltamos que uma nova turma de introdutório terá início este ano, todas as terças-feiras, às
14h.

Maiores informações junto a recepção da
Casa de Jesus.

INTRODUTÓRIO
ESDE I

O Departamento de Estudos Espíritas da
Casa de Jesus – DEES, disponibiliza os seguintes
estudos: Introdutório, ESDE I, II e Complementar, Obras básicas (O Livro dos Espíritos,
O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o
Inferno, A Gênese), Série Psicológica Joanna
de Angelis e Esperanto.

Os estudos reiniciam em março juntamente
com a Evangelização da Infância e Juventude e
Mediunidade.

CURSO

A GENESE

16h00

ESDE II
COMPLEMENTAR
EVANGELHO

SE
E
N
NEES

omumente ouvimos nos Centros Espíritas a respeito da importância de estudarmos o
Espiritismo. Em palestras públicas somos instruídos e consolados, mas, mesmo assim somos
esclarecidos de que o estudo é necessário.

S
U
SE
J
E
D
A
S
A
C
CASA
DE JESUS

C

QUARTA

15h00

QUINTA

15h00

INTRODUTÓRIO
INTRODUTÓRIO
ESDE 1

Essência Divina

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

O NEES Espera por Vocês
A caridade é um exercício espiritual...
Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos
recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido
de nossa própria evolução. (Chico Xavier)

Q

ueridos amigos de ideais espíritas, é com
grande prazer e alegria que retomamos nossas
atividades no Núcleo Espírita Erna Schmidt
(NEES).
E é com essa alegria contagiante e com esse
sentimento de fraternidade, amor ao próximo
que convidamos vocês a caminhar junto conosco por mais um ano.
Você que já faz parte dessa corrente de amor,
união, humildade, caridade e fraternidade sinta-se acolhido e recebido com muito carinho e
afeição para, mas esta jornada de trabalho para
o nosso amado mestre Jesus.
Você que sabe fazer algum tipo de trabalho
manual, ou que tenha tempo livre e disposição
para ajudar e que deseja de alguma forma participar, se engajar, se doar, fazer o bem, venha se
juntar a nós nesse lindo e grati cante trabalho
de amor em prol de nossos irmãos e também de
nós mesmos.
Para quem ainda não conhece o Núcleo
Espírita Erna Schmidt (NEES), é uma lial da
Casa de Jesus, situado na Rua Amor Perfeito,
230, esquina com a Rua Margarida, no Bairro
Conde Vila Verde no Município de Camboriú,
onde são desenvolvidas atividades do Departamento de Assistência Social e Promoção Social
Espírita.
O trabalho no NEES foi iniciado em 1992,
por um Grupo de Trabalhadores da Casa de
Jesus, motivados pela fundadora dona Erna
Schmidt, comprometidos com o Divino Mestre
e com a Doutrina Espírita, que se propuseram a
trabalhar em prol dos moradores do bairro
Conde Vila Verde e Monte Alegre.
Este grupo que iniciou suas atividades na
comunidade, com o singelo propósito de servir
sopas no meio das ruas para a comunidade
carente, estavam servindo de instrumento para
a espiritualidade superior e com isso dando
início ao grandioso projeto de assistência social,
que temos o privilégio e a honra de continuar
trabalhando hoje no NEES, e que se transformou em uma grande o cina para o exercício da
caridade e amor ao próximo, conjugando a
ajuda material, o socorro espiritual e a orientação moral-doutrinária.
‘‘Nenhuma atividade no bem é insigni cante... As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes’’. (Chico Xavier)
O NEES está com suas portas abertas à comunidade nos seguintes dias e horários:
Segunda-feira das 19h às 21h, Terça-feira,
Quarta-feira e Quinta-feira das 13h30min às
16h30min, na sexta-feira das 18h30min às 21h,
Março de 2020

Texto: Valéria Carvalho Monteiro
sempre no segundo Sábado mês das 8h às 10h e
no Domingo 14h30 às 16h30min.
A nalidade deste trabalho é a assistência
material, espiritual e intelectual e visa à aplicação doméstica, como também uma possibilidade de renda familiar, contribuindo assim para
uma melhor qualidade de vida.
Este ano com uma grande novidade a primeira turma de ESDE, que será composta pelas
pessoas que participaram da turma do Introdutório do ano de 2019.
Outro ponto a destacar que tem nos alegrado bastante é a participação de algumas assistidas neste ano como colaboradoras nas o cinas e
em outros setores do NEES, valorizando assim
os seus conhecimentos. O convite foi feito a
algumas que já demonstravam interesse e comprometimento e foi aceito com muita alegria e
satisfação pelas mesmas.
Sexta-Feira - Continuarão os atendimentos
médicos (pediatra) e odontológicos no período
noturno.
Se você se sentiu de alguma forma, tocado,
interessado por este trabalho de amor venha
conhecer, se envolver, participar, doar-se você
será muito bem-vindo. Esperamos você para
fazer parte desta corrente de amor e solidariedade. Informe-se na recepção da Casa de Jesus e
venha.
‘‘Cada boa ação que você pratica é uma luz
que você cria em torno de seus próprios passos’’.
(Chico Xavier)

NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT
Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú
Doutrina e passes:
Quarta às 14h
Quinta às 14h
Domingo às 14h30
Atendimento fraterno:
Quarta às 14h30
Quinta às 14h30
Evangelização infantojuvenil
Quarta às 14h (0 a 8 anos)
Quinta às 14h (0 a 8 anos)
Domingo às 14h30 (3 a 18 anos)
Atendimento a gestantes:
Quarta às 14h
Cursos artesanais, alfabetização e inglês:
Quinta às 14h
Bazar de roupas usadas:
Segundo sábado do mês das 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

01/03
04/03
04/03
08/03
11/03
12/03
15/03
18/03
19/03
22/03
25/03
26/03
29/03

DATA
DOMINGO
QUARTA
QUARTA
DOMINGO
QUARTA
QUINTA
DOMINGO
QUARTA
QUINTA
DOMINGO
QUARTA
QUINTA
DOMINGO

HORA
15h00
14h00
14h00
15h00
14h00
14h00
15h00
14h00
14h00
15h00
14h00
14h00
15h00

PALESTRAS DE MARÇO 2020 NEES
TEMA LIVRE - REINICIANDO ATIVIDADES
O SEMEADOR
O SEMEADOR
VIDA, NOSSO MAIOR PRESENTE
A VALORIZAÇÃO DA VIDA
FAMÍLIA - APERTE MAIS ESTE LAÇO
FAMÍLIA, NOSSO BEM MAIOR
FAMÍLIA - O BEM MAIOR
FAMÍLIA
JESUS, NOSSO MODELO E GUIA
A FÉ
O SERMÃO DA MONTANHA
AMOR A DEUS E AO PRÓXIMO

EXPOSITOR
ROGÉRIO ROSSOL
ROSA BASSO
ROSA BASSO
VERA FACHINELLI
PAULO HENRIQUE CHIESORIN
SILVANIA P BERTOLINI
ROGÉRIO ROSSOL
ELAINE RAIMUNDO
CLÁUDIO MARCIO DE SOUZA
MARCELO FISCHER
JAIME NUNES
RÔ PACHECO
VERA FACHINELLI
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INFORMAÇÃO & CULTURA
Cura e Libertação
José Carlos De Lucca
Para muitas pessoas, superar a dor e o sofrimento
pode representar um desa o quase inalcansável.
Por isso muitos vivem
abatidos e cada vez mais
presos às próprias di culdades. Neste livro, o leitor
encontrará palavras que curam a nossa maneira de lidar com os problemas e que nos libertam do círculo vicioso do sofrimento.

Obras Póstumas
Allan Kardec

Sublimação
Yvonne A. Pereira

Publicado após a desencarnação de Allan Kardec, este
livro apresenta, logo no
começo, bem escrita biograa do Codi cador, seguida
do discurso pronunciado
por Camille Flammarion
quando do seu sepultamento. Reúne importantes registros deixados por
Allan Kardec e inclui apontamentos acerca da
iniciação espírita de Allan Kardec; sua missão
na Terra.

Nos seis contos presentes
nesta obra, são levantadas
questões como o amor ao
próximo, a lei de causa e efeito e a reencarnação. Histórias reais e comoventes abordam o suicídio, suas consequências aterradoras e implicações morais. Este livro demonstra a importância do Espiritismo como orientação para a vida e
traz uma bela mensagem consoladora para os
momentos de fragilidade e provação.

ESTUDOS INTRODUTÓRIOS

Série - A Vida no Mundo Espiritual
Pelo Espírito André Luiz

INÍCIO DAS AULAS - MARÇO

Obreiros da Vida Eterna

Todos os estudos reiniciam na primeira
semana de março juntamente com a
Evangelização da Infância e Juventude
e Mediunidade.

Volume 4

Este livro comprova os princípios do mundo espiritual, conﬁrmando para onde vamos após o
desencarne, assegurando que não morremos,
mas estamos sempre em busca do aperfeiçoamento, esclarecendo ainda como se processa a
desencarnação de cada um.

Maiores informações junto a recepção
da Casa de Jesus.

Relata o trabalho que os Socorristas da colônia Nosso Lar realizam para
auxiliar a desencarnação de Espíritos dedicados ao bem, narrando na presente obra o caso de dois espíritas, um católico romano, um evangélico
protestante e um pensador espiritualista.
Informa como a equipe de instrutores transita no plano espiritual, em diversos locais, descrevendo a atuação do fogo puriﬁcador que varre a região,
desintegrando os resíduos mentais deletérios produzidos por Espíritos de
um local denominado “abismo”, e ainda descreve os cuidados prévios que
certos Espíritos recebem próximos à desencarnação.
Detalha a atuação magné ca dos Espíritos superiores, auxiliando o moribundo no centro vegeta vo ligado ao ventre, sede das manifestações
ﬁsiológicas; a seguir no centro emocional, zona dos sen mentos e desejos,
situada no tórax e ﬁnalmente no centro mental, o mais importante, situado
no cérebro.
Esclarece a formação do novo corpo perispiritual durante o desligamento
do corpo material e adverte a importância da prece e do comportamento
das pessoas durante o velório, ensinando ainda que a desencarnação pode
ser adiada, recebendo o Espírito uma moratória, principalmente para auxiliar um afeto, mas tudo dentro das prerroga vas dos Espíritos superiores.

O
ÁSTICO?

OS JU
VAM
N

TO

PL

Por úl mo informa que na prá ca da eutanásia, o corpo morre, mas o
Espírito não desencarna, ﬁcando preso, às vezes, por tempo indeﬁnido às
células neutralizadas, prolongando o sofrimento.

CAMPANHA TRAGA SUA GARRAFINHA COM ÁGUA
EDUZIR
SR

O NOSSO PLANETA AGRADECE

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

Evangelização para gestantes,
bebês, crianças e jovens
Domingos às 10h (0 a 9 anos)
Sábados às 18h (10 a 21 anos)
Estudo Introdutório
Terças e Quintas às 14h
Quartas às 20h
Sábados às 16h

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

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

Evangelho no Lar
Quartas às 8h

Estudo de A Gênese (ESDE)
Quartas às 20h

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.
Vamos economizar copos!

Estudo Sistematizado de
O Evangelho Segundo
o Espiritismo
Quartas às 8h40
Sábados às 16h
Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (ESDE)
Quartas às 20h
Quintas às 14h
Sábados às 16h

Estudo da Série Psicológica de
Joanna de Ângelis
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 19h
Estudo da Mediunidade
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 20h
Esperanto
Sábados às 14h

Estudo Sist. de O Céu e o
Inferno (ESDE completo)
Quartas às 18h30
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