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EDITORIAL

C

omemoramos em 18 de abril, 163 anos
da publicação do Livro dos Espíritos, sob a
orientação dos Espíritos Superiores tendo a
frente o Espírito Verdade, que assim se apresentava ao codi cador Allan Kardec.
Esta é a obra fundamental da nossa querida Doutrina Espirita, que foi revelada aos
homens, dando uma nova dimensão à vida,
fazendo-nos saber nossa origem e nosso
destino, falando da imortalidade da alma e
das Leis eternas.
A reencarnação é consequência de duas
leis morais: Progresso e Justiça, já a Lei que
regula as provas, resgates e tarefas de cada
renascimento é a Lei de Causa e Efeito, e
tem como nalidade, reparação, aprendizagem e elevação, e a cada retorno vamos nos
capacitando a novos níveis de evolução até
chegarmos a ser Espíritos puros.
Esse é o legado que o Livro dos Espíritos
nos dá nos ensinando que o Evangelho de
Jesus é a base para atingirmos a plenitude, e
a reencarnação é a chave para entendermos
o seu evangelho, conforme suas palavras:
“Ninguém poderá ver o reino de Deus se não
nascer de novo”.

O Espiritismo consolador, religioso,
losó co e cienti co, nos apresenta a fé
raciocinada, e a Doutrina foi consolidada no
Brasil, por diversos instrutores, dentre muitos, Bezerra de Menezes, que era conhecido
como o médico dos pobres, Manoel Philomeno de Miranda, um dos maiores estudiosos
da obsessão, e ainda nos auxilia no plano
espiritual, Eurípedes Barsanulfo, um dos
pioneiros do espiritismo no Brasil e especialmente o nosso querido Francisco Cândido
Xavier; ele não foi somente o maior médium
brasileiro, mas principalmente um exemplo
de humildade, para ele todo tempo era tempo de praticar a renúncia, o trabalho e a caridade.
O Livro dos Espíritos também nos reserva
um capitulo chamado: Lei de Conservação,
e a espiritualidade traz a diferença entre o
necessário e o supér uo, e na resposta a
questão 705 os Espíritos nos respondem: que
“a terra ofereceria ao homem sempre o
necessário, se com o necessário soubesse o
homem contentar-se... quando a metade
dos produtos é esbanjada para satisfazer
fantasias, o homem deve se espantar de

DATA

Divaldo Franco

‘’Seja qual for
a circunstância
o amor é o sublime
elixir da plenitude’’

HORA

nada encontrar no dia de amanhã e há
razão para lastimar-se de estar desprovido
quando vem o tempo de escassez? Em verdade, eu vo-lo disse, não é a natureza que é
imprevidente, mas o homem que não sabe
se regrar.”
Os Espíritos chamam nossa atenção e
nos alertam para os problemas ecológicos; o
consumismo exagerado tem agravado progressivamente o meio ambiente; a demanda
dos recursos não renováveis é lamentável; os
lixos e plásticos destroem os mares e oceanos, e as estatísticas mostram que até 2050
haverá mais plásticos nos oceanos do que
peixes; os rios estão poluídos, a quem culpar? Quem nos trouxe até aqui senão o nosso próprio livre arbítrio? Essa realidade
poderá ser transformada, com nossa boa
vontade e disciplina. André Trigueiro diz:
“devemos agir em favor da vida, da harmonia e do equilíbrio. Ser sustentável é
cuidar de si, dos outros e de nossa casa
planetária. Já.” (Cidades e Soluções-editora
Leya). Boa Leitura e votos de muita paz!.
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Essência Divina

O Que Não Sabemos
Sobre Chico Xavier

Datas Espíritas
de Abril
01/04/1858 - Fundação da Sociedade Espírita de Paris,
tendo como fundadores Allan Kardec e outros
colaboradores.
02/04/1869 - Sepultamento, no cemitério de Montmartre, do Codiﬁcador da Doutrina Espírita, Allan Kardec.
02/04/1910 - Reencarna em Pedro Leopoldo, no Estado
de Minas Gerais, o médium Francisco Cândido Xavier.
04/04/1919 - Desencarne de William Crookes, pesquisador espírita e membro da Academia de Ciências de
Londres. Seu livro, Fatos Espíritas, é publicado pela
Federação Espírita Brasileira.
10/04/1775 - Reencarna na Alemanha o Pai da Homeopatia, Christian Friedrich Samuel Hanemann.
11/04/1900 - Desencarna no Rio de Janeiro o Médico
dos Pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Em 1885,
atingiu o ﬁm de suas atividades políticas. Atuou 30
anos na vida parlamentar. Mais que um adepto, Bezerra
de Menezes foi um defensor e um divulgador da Doutrina Espírita. Em 1883, nascia, de súbito, um movimento
contrário ao Espiritismo e, naquele mesmo ano, fora
lançado por Augusto Elias da Silva o “Reformador”,
órgão oﬁcial da Federação Espírita Brasileira e o
periódico mais antigo do Brasil, ainda em circulação.
Elias da Silva consultava Bezerra sobre as melhores
diretrizes a seguir em defesa dos ideais espíritas. O
venerável médico aconselhava-o a contrapor-se ao
ódio e a agir com discrição, paciência e harmonia. Foi o
catalisador de todo o movimento espírita no Brasil,
exatamente como preconizara Ismael. Com sua cultura
privilegiada, aliada ao descortino de homem público e
ao inexcedível amor ao próximo. Presidente da FEB em
1889, ao espinhoso cargo foi reconduzido em 1895,
quando mais se agigantava a maré da discórdia e das
radicalizações no meio espírita, nele permanecendo até
1900, quando desencarnou pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum
médico queria. Por ocasião de sua morte, assim se
pronunciou Léon Denis: “Quando tais homens deixam
de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os
espíritas de todo o mundo”.
12/04/1927 - Desencarna o Filósofo da Doutrina Espírita, o francês Léon Denis. A Federação Espírita Brasileira publica várias de suas obras, entre as quais: Depois da Morte; O Problema do Ser, do Destino e da Dor;
Cristianismo e Espiritismo; No Invisível; O Porquê da
Vida; O Grande Enigma.
15/04/1864 - É lançada, em Paris, a primeira edição do
livro Imitação do Evangelho, de Allan Kardec. A partir
da segunda edição, tomou o nome deﬁnitivo de O
Evangelho Segundo o Espiritismo.
18/04/1857 - Surge a primeira edição de O Livro dos
Espíritos. Esta data é considerada como um marco da
doutrina.
19/04/1862 - Reencarna em Portugal, Inácio Bittencourt, médium curador, que se transferiu para o Brasil,
tendo destacada atuação no movimento espírita brasileiro.
23/04/1923 - Desencarna a médium Anna Prado.
30/04/1856 - Transmitida a Allan Kardec a primeira
revelação mediúnica a respeito da missão que haveria
de desempenhar.
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o dia 2 de abril de 1924 Chico Xavier
retorna à Terra e no dia 30 de junho de 2002
desencarnava, e se tornou conhecido por sua
vida e obra, sendo escolhido “O maior brasileiro de todos os tempos”, em votação pública promovida pelo Sistema Brasileiro de
Televisão (SBT), e o “O mineiro do século”,
em eleição promovida pela Rede Globo
Minas.

O próprio Chico Xavier previra – e reiterou algumas vezes – que desencarnaria em
um momento “em que os brasileiros estivessem muito felizes”. Cumprida a profecia, foi
assim, aos 92 anos, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, que Chico encerrou também
71 anos ininterruptos de atividade mediúnica.
O italiano foi o idioma que mais traduções fez das obras do médium, alcançando
um total de 80 títulos. Mas é possível encontrar versões de seus livros em inglês, espanhol, francês e alemão, além de russo, nlandês, polonês, hebraico, árabe e sueco, entre
outras línguas.
Foram convidados especialistas para
catalogar a obra do Chico, o médium que
estudou até o quarto ano primário, mas psicografou obras de espíritos que escreveram
romances, prosa, poesias, crônicas, etc, demonstrando que, depois de Jesus de Nazaré,
não houve ainda uma personalidade com
tamanho potencial mediúnico do seu caráter.
Há muitos anos a psicogra a de Chico
Xavier é tema de dissertações de mestrado e
teses de doutorado em universidades brasileiras. E os trabalhos são os mais diversos, com
abordagens que remetem à literatura, à medicina, ao direito e até à administração.

Texto: Adilson Alexandre Simas
No campo da literatura, por exemplo,
vale lembrar que o primeiro livro psicografado - “Parnaso de Além-túmulo”, era de
poesias, de poetas brasileiros parnasianos,
um estilo francês de meados do século XIX.
Na medicina, em especial na obra do
espírito André Luiz, algumas revelações
contidas nos 16 volumes psicografados por
Chico foram con rmadas alguns anos
depois pela ciência. Na década de 1940, em
Missionários da Luz, por exemplo, a glândula pineal foi descrita como sendo uma
espécie de “usina de força” que comanda o
corpo, atuando por toda a vida. Na época, a
medicina considerava que essa glândula só
tinha importância durante a puberdade.
Na área do direito, um dos temas tratados é o direito romano, por exemplo, retratado nos romances épicos, de autoria do mentor espiritual de Chico, Emmanuel, que narram modos e costumes da Roma antiga, nos
primórdios do cristianismo.
Nos estudos na área de administração, de
novo, a inspiração vem do livro Nosso Lar,
que para muitos parece cção, mas que até
hoje continua sendo o mais lido e comentado, tendo sido a base de um lme, e tanto os
valores deste como das demais obras psicografadas por Chico, os direitos autorais eram
concedidos a instituições espíritas, jamais se
apropriando ele de qualquer valor das suas
vendas, tanto que em 1980, quando o médium concorreu ao Prêmio Nobel da Paz,
constatou-se que foi indicado pelo menos
por duas mil instituições bene ciadas pelos
direitos autorais, cujas vendas foram possíveis justamente pela cessão das obras doadas
pelo maior médium brasileiro de todos os
tempos.
Página 3

Educação e Ecologia
à Luz do Espiritismo
“Todos os seres estão ligados uns aos outros e se in uenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei de solidariedade.”
Léon Denis

N

o Sec. XIX o naturalista alemão Ernest
Haeckel criou o neologismo, Ecologia,
composto pelo pre xo eco que signi ca lar
ou casa e, loggia associada a logos, no sentido também do raciocínio. Assim ecologia é
tomar ciência da casa. De que casa falamos?
Pensando nos primórdios, chegamos às
primeiras organizações do protoplasma no
orbe terrestre que encontrou condições e
pelas leis naturais do progresso, da evolução foi tomando outras formas, em combinações várias numa dança criativa da vida
ao ponto de termos a diversidade expressa
em todos os reinos, até mesmo na condição
do Humano, ser que se destaca na criação
especialmente pelo raciocínio e pensar
lógico.

A natureza sempre foi e é abundante em
recursos. Dizem os Espíritos na questão
705 do LE, que “...a terra sempre produzirá o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se.” Eis aí uma
situação bastante divergente, já que para
uma minoria o consumo é a pauta que dita
uma vida baseada no materialismo e abuso
dos recursos naturais.

Texto: Rô Pacheco
todo o desrespeito para com qualquer ser e
consequentemente dos abusos e desmandos em qualquer setor da vida. Deus está
por toda sua obra e, quando Kardec lança a
proposta arrebatadora de uma educação
por hábitos adquiridos no exercício moral, na compreensão das leis que regem o
Universo, no desenvolvimento de um pensar à luz da razão que ama; no respeito para
um viver harmônico na coletividade.
Onde o meu direito termina no exato
ponto onde o seu começa e nos percebemos como irmãos vivendo numa grande
morada, a qual todos somos responsáveis.
A natureza sou eu, a obra de DEUS é compreendida, nossa casa é o corpo, a morada,
o bairro, a cidade, o estado, o país, o continente, o mundo, o sistema o qual estamos
inseridos, o universo...e hoje entendemos
as palavras de Paulo quando disse que ao
evoluímos orbitamos em torno da unidade.

Não existe outro separado de mim, o
Pai e eu somos um, dizia Jesus como a nos
chamar para um viver ecologicamente
correto, viver em harmonia com o Pai é
Tudo progride, e a Lei de Progresso se marchar para redenção de nós próprios,
alicerça no despertar das inteligências e da alicerçados na prática genuína da caridamoralidade; a inteligência por sua vez cami- de. Não me vejo mais como algo á parte da
nha adiante da moral na maioria das vezes criação tão pouco olho para o outro assim.
e, isso não faculta ao Homem o bom senso Somos co-criadores, colaboradores nessa
e a consciência de que tudo que vive vem de grande obra para o bem comum, o bem de
todos.
DEUS.
No processo de despertar do Homem
Novo, que luta para superar o materialismo, fruto do egoísmo e do orgulho, base de
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“O universo inteiro se re ete em nós
outros qual espelho.’’ (Léon Denis/Livro ‘‘O
Grande Enigma’’).

Saiba mais
O título informa que todos nós deveremos saber um
pouco mais daquilo que sabemos, mas não com a
nalidade de elevar o intelecto, mas justamente para
aplicarmos na existência as ações que nos elevam.
A cada edição do Essência Divina, buscamos informações sobre os acontecimentos que naquele mês
causaram um impacto mais agudo em todos, independentemente do ano ou local e personagens.
Neste mês de abril ocorreram fatos que modi caram
a história do espiritismo no planeta, tais como as
reencarnações de guras como Chico Xavier e
desencarnações de Bezerra de Menezes, William
Crookes, Leon Denis, Casemiro Cunha, e muitos
outros, conforme informado nos acontecimentos
espiritas, além do lançamento das edições do Livro
dos Espíritos e Evangelho Segundo o Espiritismo.
O objetivo do “Saiba Mais“ não é somente trazer
informações, biogra as e comunicações, mas fazer
a orar em cada um as questões de ordem íntima,
servindo os personagens que homenageamos, como
instrumentos do nosso progresso moral.
Excluindo a vinda de Jesus, os demais habitantes do
planeta que aqui estiveram, vieram como missionários ou como necessitados, mas todos auxiliaram de
alguma forma a humanidade, através suas ações ou
seus escritos.
Vamos tecer alguns comentários sobre Léon Denis,
que antes de se tornar o maior sucessor losó co de
Allan Kardec e do espiritismo, conseguiu através
suas magní cas obras fazer a humanidade compreender e entender o que realmente somos e por que
ainda estamos galgando este planeta de provas e
expiações.
Principalmente em uma das suas obras que fala
sobre Kardec (O gênio céltico), consegue nos fazer
compreender as a nidades que nos unem atualmente com o próximo e por que ainda estamos com ele
vivenciando mais uma existência.
Assim, e após conhecermos um pouco da Doutrina
dos Espíritos, camos ciente de que esse personagem foi um missionário, cujas existências anteriores
comprovam que suas reencarnações no planeta
Terra foram diversas, tanto que no período dos druidas, conviveu com Allan Kardec.
Então, tudo que se nos ocorre, não é resultado das
ações de agora, razão pela qual as explicações doutrinárias apaziguam nossos corações, fazendo-nos
compreender e entender que a existência de agora é
temporária e a vida é eterna, tanto que fomos criados
sem nenhum conhecimento.
Então o processo se dá através do livre arbítrio e a
aplicação das leis divinas, onde a ação e reação são
compreendidas para adquirirmos o conhecimento,
após passarmos por várias situações, tenham sido
elas de auxílio ou desconforto.
Léon Denis, portanto, não contente com o que realizou em favor do próximo quando existindo no corpo que lhe serviu de morada, após o seu desencarne
auxilia a humanidade, e podemos salientar quando
orientou Camilo, um Espirito português que deu m
à própria existência, para transmitir através da médium Yvonne do Amaral Pereira no livro “Memórias
de um Suicida’’ o que ocorre com aqueles que não
aceitam suas angustias, a ições, dores e sofrimentos,
excluindo o corpo físico.
Suas obras não podem deixar de serem estudadas,
especialmente “O problema do Ser, do Destino e da
Dor”, “Além da Morte” e “O porquê da vida’’.
Essência Divina

A

O Evangelho Segundo o Espiritismo

pós a desencarnação de Allan Kardec foram encontrados em sua residência inúmeros
documentos e anotações que reunidos por Pierre-Gaëtan Leymarie foram publicados em 1890
com o título: Obras Póstumas.
Entre eles encontramos informações preciosas do árduo trabalho de Kardec para estruturar a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo,
que, em um primeiro momento chamava-se
Imitação do Evangelho. Como demonstra a comunicação mediúnica de 9.8.1863, através do
médium Sr. d'Ambel, quando Allan Kardec preparava-se para um retiro pessoal na praia de
Saint-Adresse, próximo a Havre:
“Quero falar-te de Paris, [...]. Nossa ação,
principalmente a do Espírito de Verdade, é constante ao teu derredor e tal que não a podes negar.
[...] Compreendes agora por que precisávamos terte sob as mãos, livre de toda preocupação outra,
que não a da Doutrina. Uma obra como a que
elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado [...]”.
O zelo da parte do Espírito de Verdade demonstrava a importância desta obra que Kardec

M

E não poderia ser diferente, o conteúdo, a
forma com a qual fora abordado e tudo o que dele
implicaria para a humanidade como consequência moral, justi cava tal atitude:
“Esse livro [...] terá considerável in uência,
pois que explanas questões capitais, e não só o
mundo religioso encontrará nele as máximas que
lhe são necessárias, como também a vida prática
das nações haurirá dele instruções excelentes.
Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral
prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos
interesses sociais e dos interesses religiosos. [...]
Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu
guia, guia de todos nós [...]”

Texto: Fábio Iop
Kardec, estabelece como objetivo principal da
obra, que todos os assuntos expostos, toda a exegese dos versículos testamentários inseridos no corpo, possuem como foco único o ensino moral de
Jesus, posto que, este, é inatacável.
É um apontamento claro a moral do Cristo.
Não muito diferente do que ele houvera feito dois
anos antes, em um discurso aos Espíritas de Lyon
(Revista Espirita, 1861), estabelecendo a linha
divisória do ensino moral que o Espiritismo se
ocupa, que a moral por ele tratada não é a moral
subversiva de seitas ou de uma loso a puramente
especulativa, mas sim, a moral do Evangelho, aquela que pode ser constatada, aferida através da observação do seu desenvolvimento e da sua aplicação. Não é a apenas uma Doutrina Moral, é uma
Doutrina que decorre da moral do Jesus, e negá-la,
em qualquer um de seus pontos, seria negar o próprio caráter do Cristo.
Certamente, O Evangelho Segundo o Espiritismo, não é apenas um livro que será exposto futuramente em museus, mas sobretudo, um roteiro
palpitante de Vida Eterna.

Espiritualidade e Cotidiano

uito tem se comentado sobre o papel do
Espírita na sociedade e muitas vezes nossos irmãos de Doutrina são interpelados com a famosa
frase: “...nossa, mas você não é Espírita?”, como
se nós espíritas já nos encontrássemos em um
nível avançado, à prova de erros. Muitas vezes,
frases como estas servem na verdade para nos
ajudar a re etir.
Devemos colocar a nossa atenção no lugar
mais importante para nós, ou seja, na evolução
espiritual, na melhora constante dos nossos sentimentos e pensamentos, entender o que precisamos melhorar em nós, termos comportamento
verdadeiramente cristão, o que só será possível se
buscarmos a nossa intimidade e nos conhecer
melhor – Conhece-te a ti mesmo, como nos ensinou Santo Agostinho.
Quando somos iluminados pela Doutrina
Espírita e começamos a entender a Verdade que
Jesus veio nos ensinar através do Evangelho,
muitos se enganam crendo que esta verdade
precisa ser imposta aos outros irmãos de outras
crenças, e chegam ao ponto de ironizar ou desrespeitar àquelas opiniões diversas às suas. Na verdade, são atitudes coerentes com a infantilidade
da nossa condição espiritual ainda em fases primárias de educação. Entender isso é importante,
mas o mais importante, no entanto é saber o quê
em nós precisa ser melhorado, e quais sentimentos precisamos renovar. Humildade foi o primeiro ensinamento de Jesus ao proferir o Sermão do
Monte, quando disse: "Bem-aventurados os pobres de espírito (os humildes), porque deles é o
reino dos céus” (Mt 5: 3). Neste sentido precisamos seguir os ensinamentos de Jesus e também
Abril de 2020

debruçava-se.
“Com esta obra, o edifício começa a libertarse dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a
desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem
impaciência e sem fadiga; o monumento estará
pronto na hora determinada [...]. O Espírito de
Verdade te falou das rebeliões que já se levantam
na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens
[...]”

nos lembrar do que disse o Mestre: “O maior
entre vós é aquele que vos serve.” (Mt 20, 20-28).
As simples coisas do cotidiano são oportunidades incontáveis de exercer o amor a Deus e ao
próximo. Estamos mergulhados no Amor de
Deus e tudo o que nos acontece é para o nosso
bem e para nossa evolução, pois nada é permitido
se não for por uma causa justa, efeito de uma Lei
de Ação e Reação, complementar à Lei de Amor,
Justiça e Caridade. Deus nos educa nas coisas do
dia a dia e nos relacionamentos com os outros. É
nas situações do cotidiano que estão nossas grandes oportunidades de burilamento e evolução.
Ninguém evolui na clausura, fugindo dos deveres. É nas relações com a sociedade, e principalmente dentro da nossa própria família, onde
iremos exercitar o Evangelho que aprendemos na
Doutrina dos Espíritos, na prática da verdadeira
caridade, com benevolência para com todos,
indulgência para com as imperfeições alheias e o
perdão das ofensas. Sejamos, portanto, gratos a
tudo o que nos acontece.
Quando Jesus nos ensina que o maior entre
nós é aquele que mais serve, não signi ca que
devemos ser subservientes às situações ou aos
caprichos alheios, mas sim servidores Dele na
seara de renovação da humanidade, que pode
parecer missão ou tarefa de grandes missionários, mas não é, Jesus espera isso de nós, através do
esforço individual de renovação íntima. É evidente que somos responsáveis pela educação de
nossos lhos, Espíritos que Deus nos con ou
nesta encarnação, e precisamos prover a esses os
recursos para que caminhem também suas jorna-

Texto: Eduardo Bertolini
das evolutivas espirituais, mas com exceção aos
cuidados que devemos aos nossos lhos ainda
jovens, nossa maior prioridade é conosco mesmo, é
a nossa evolução individual que deve acontecer, e
este é, com certeza, o propósito maior do nosso
projeto reencarnatório. Lembremos da mensagem
de Emmanuel:
[...]“Há necessidade de iniciar-se o esforço de
renovação em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a
família; regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua puri cação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo.” [...]
Vejam que Emmanuel nos apresenta um roteiro
seguro a seguir, e o maior serviço que podemos
oferecer à Deus e à Jesus inicia com a nossa autoeducação. Assim seremos obreiros do Mestre pelos
nossos exemplos de comportamento e atitudes
cristãs, que servirão de inspiração aos nossos irmãos e assim construímos o Reino de Deus em
nossos corações e trabalhamos para a edi cação de
uma sociedade mais justa e fraterna, iniciando pela
nossa própria família.
Portanto amigos, não é necessário que busquemos exempli car ou demonstrar os nossos conhecimentos da Doutrina Espírita por meios exteriores, com ações fantásticas de exposição ou imposição, basta sermos humildes servos de Jesus através
dos nossos bons exemplos, comportamentos corretos e justos, com amorosidade, respeitando as diversidades e o momento evolutivo de cada irmão.
Valorizemos então o nosso cotidiano tornando sagrado cada momento. Sigamos em paz!
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ATENDIMENTO ESPIRITUAL

Departamento de Atendimento
Espiritual

D

e modo geral, o papel do Centro Espírita é
de acolhimento e consolo dentro dos preceitos
Espíritas.

Sendo assim, um dos departamentos que
compõem a nossa amada Casa de Jesus e que se
alinha à proposta acima é o Departamento de
Atendimento Espiritual (DAES) e ele tem como
nalidade, atender adequadamente as pessoas
que adentram e frequentam o Centro Espírita
em busca de orientação, esclarecimento, ajuda e
assistência espiritual e moral.
Nestas linhas, falaremos das atividades
desenvolvidas por esse setor. O trabalho desenvolvido pelo Atendimento Espiritual no Centro
Espírita abrange as seguintes atividades:
1

A Recepção

2

Atendimento Fraterno Pelo
Diálogo

3

Grupo de Atendimento
Espiritual

4

Atendimento pelo Passe e
Irradiação

5

Evangelho no Lar e Implantação
do Evangelho no Lar

A Recepção na Casa Espírita

A recepção, sendo o primeiro contato com o
frequentador, visa identi car aqueles que estão
chegando pela primeira vez na casa e, de forma
acolhedora e atenciosa, direcionar a pessoa ao
que ela busca, e também, é preparada para tirar as
dúvidas a todos aqueles que procuram a casa de
Jesus.
Quantos corações chegam à casa e que nesse
primeiro contato, a palavra amiga, o olhar sereno
e o ouvido atento se faz necessário. A importância
desse departamento se representa em seu próprio
nome, já que tudo que Jesus espera é q recebamos
uns aos outros, de braços abertos, a m de nos
auxiliarmos mutuamente.
Daí a importância do trabalhador da recepção
ter um bom conhecimento de todas as atividades
da casa, para então poder direcionar a todos.

Atendimento Fraterno Pelo
Diálogo
“Vinde a mim todos vós que estais a itos e
sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai
sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou
brando e humilde de coração e achareis repouso
para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o
meu fardo.”JESUS (Mateus, 11: 28 a 30. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VI, it. 1)
Normalmente a pessoa que vai até o Centro
Espírita busca palavras de conforto e um direcionamento. Com base na Doutrina Espírita, as
conversas no atendimento fraterno, devem fazer
com que o assistido mesmo re ita sobre as questões que lhe a ija. O nobre codi cador Allan
Kardec, em seu discurso aos espíritas de Lyon e
Bordeaux nos orienta:
“Coloco em primeira instância o consolo que é
preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem
dos caídos, arrancar um homem de suas paixões,
do desespero, do suicídio, detê-lo talvez, no limiar
do crime! Não vale mais isto do que os lambris
dourados?”

(“Se alguém receber o que eu enviar, me recebe
a mim, e quem me recebe a mim recebe aquele
que me enviou” - João 13:20)
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A força das palavras do codi cador, ressoam
ainda hoje, mostrando o papel da doutrina como
o Consolador prometido por Jesus. Escutando e
auxiliando a todos aqueles que procuram seus
postulados nas suas necessidades, sem julgamentos ou quaisquer condenações.

Grupo de Atendimento
Espiritual
O Grupo de Atendimento Espiritual
(GAEs) tem por nalidade oferecer apoio
espiritual a todos que a ele chegam, encaminhados pelos atendentes fraternos, necessitando do recurso desobsessivo, possibilitando
uma compreensão mais ampla das origens e
consequências dos desajustes espirituais, facultando sua participação ativa e consciente na
busca do reequilíbrio por meio dos recursos
espíritas.

O Passe e Irradiação
O Passe tem como objetivo principal auxiliar na recuperação de nossa saúde física e
psíquica, através de uma transmissão mista
entre o uído magnético do encarnado que
aplica o passe e os uídos espirituais provenientes dos espíritos benfeitores. É transmitido
através das mãos, do olhar ou quando a distância através de irradiações mentais. Tanto o
passe, quanto as irradiações são atividades que
vem sendo desenvolvida em nossa casa em
favor de todos nós.

Evangelho no Lar
Sempre que adentramos em uma nova
experiência no corpo físico, encontramos
uma família, onde temos aqueles que já temos
muitas a nidades, e outros nem tanto. Daí a
importância do evangelho no lar e que é reforçada pelo querido Emmanuel: “O culto do
Evangelho no Lar não é uma inovação. É uma
necessidade em toda parte, onde o Cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. (…) Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo
doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a
felicidade comum.”
A Casa de Jesus possui equipes que podem
auxiliar na implantação deste culto do evangelho em seu lar, e caso queira mais informações
sobre essa atividade, ou qualquer outra já comentada anteriormente, basta buscar o esclarecimento que precisa na recepção de nossa
casa.

Essência Divina

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

Nossas Vivências e
Experiências no NEES
Texto: Valéria Carvalho Monteiro

T

emos Serviço de Saúde

O Serviço de Saúde no NEES é voluntário e
gratuito tendo como nalidade prestar assistência médica, psicológica, odontológica a quem
necessitar, por pro ssionais devidamente
credenciados. Tal atendimento visa promover a
saúde física e mental da comunidade onde o
NEES está inserido, dando-lhes a oportunidade
de superar e ou minimizar seus problemas e
aumentar sua autoestima.
No momento contamos com os seguintes
pro ssionais atendendo na casa nos seguintes
dias e horários:
Toda segunda-feira - Dr. Hugo dentista
a partir das 19:00h.
Quarta-feira, de 15 em 15 dias - Dr. Eduardo Poli atende como Clínico Geral e se necessário também como dermatologista.
Toda quarta-feira - Dra. Márcia psicóloga
das 14:00 as 16:00h.
Quinta-feira - duas vezes no mês - Dra.
Sandra psicóloga das 14:00 as 16:00h.
Toda sexta-feira contamos com o Dr. Sérgio
pediatra e o Dr. Jaime dentista a partir das
19:00h.
Primeiro sábado do mês -Dr. Valdemar homeopata, a partir das 13:30h.
Também contamos com uma Farmacêutica
as quartas-feiras e com duas enfermeiras as
quintas-feiras.

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
panhando seus pais neste momento participam
em outro espaço da Evangelização também.
Como nos demais dias é servido um saboroso e
saudável lanche a todos que estiverem participando das atividades naquele dia.
Este ano, trazemos novos desa os, com a
certeza que nossas conquistas permanecerão e
novas virão.
Deixamos aqui registrado nosso agradecimento a todos os envolvidos neste trabalho de
partilha e amor e o convite para novas aventuras
neste ano.
Muito ainda está por vir e contamos com
vocês para continuarmos este lindo trabalho de
cooperação, respeito, solidariedade e amor,
muito amor.

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

Bazar
No segundo sábado de cada mês é realizado
o Bazar no NEES que tem por nalidade oferecer a preços simbólicos ou acessíveis as doações
arrecadas pela Associação que excederam as
necessidades naquele mês.
A realização do Bazar no NEES é um momento de partilha, de doação, de generosidade e
de muito amor. Este trabalho com o objetivo de
arrecadar recursos para manutenção dos projetos realizados, na compra de alimentos para a
cesta básica e lanches oferecidos nos dias de
trabalho aos assistidos no NEES. O mais interessante neste trabalho é a alegria que rodeia a
todos na sua realização.
Aos domingos as atividades desenvolvidas
no NEES são:
Aos Domingos é realizado o trabalho de
Evangelização das Famílias, através da palestra. Cada domingo há uma equipe responsável
pelos trabalhos. As crianças que estiverem acomAbril de 2020

Pediatria:
Sexta às 19h
Homeopatia:
Primeiro sábado do mês às 13h
Dermatologia:
Primeira e terceira semana do mês às 14h
01/04
02/04
05/04
08/04
09/04
12/04
15/04
16/04
19/04
22/04
23/04
26/04
29/04
30/04

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

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

PALESTRAS DE ABRIL 2020 NEES
PEDI E SE VÓS DARÁ
REFORMA ÍNTIMA
VIDA EM FAMÍLIA E SEUS DESAFIOS
ALGUÉM TOCOU EM MIM?
AÇÃO E RESPONSABILIDADE
AMAR AO PRÓXIMO COMO A SI MESMO
A CURA REAL
REENCARNAÇÃO
PERDÃO E EVOLUÇÃO
FAMÍLIA - APERTE MAIS ESSE LAÇO
FAMÍLIA - O BEM MAIOR
PROMOVER O BEM É CONSTRUIR A PAZ
A CULPA
VIDA INTERIOR

EXPOSITOR
ARARIPE RIBEIRO DE AGUIAR
ERON MAURÍCIO PEREIRA
ROGÉRIO ROSSOL
MARIA MALICÉ DE M. MARIANO
AGNES GEISER ARLOW
VERA FACHINELLI
LORENI OLIVEIRA NETO
ROSA BASSO
ROGÉRIO ROSSOL
SILVANIA P. BERTOLINI
ELAINE RAIMUNDO
MARCELO FISCHER
JAIME NUNES
RÔ PACHECO
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INFORMAÇÃO & CULTURA
Em Nome do Amor
Divaldo P. Franco
A partir de palestras e entrevistas concedidas pelo
médium Divaldo Franco, as
diversas vertentes do trabalho mediúnico são abordadas nesta obra organizada
para estimular e esclarecer a
prática e a vivência daqueles que participam e pesquisam a Doutrina
Espírita em seu dia a dia. Além de respostas e
comentários sobre a mediunidade, o livro traz
ainda uma série de belas mensagens do Espírito
Bezerra de Menezes

No Invisível
Léon Denis

Evolução em Dois Mundos
Francisco C. Xavier

Apresentando temas re exivos sobre a superação do temor da morte, Léon Denis
discorre sabiamente sobre as
razões do constante intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual.
Dividida em três partes, a obra expõe e esclarece
questões relacionadas com o Espiritismo experimental e as suas leis, a importância e as falhas do
exercício da mediunidade e os fatos espíritas. É
material de estudo das experiências mediúnicas.

Psicografado por Francisco C.
Xavier e Waldo Vieira, Evolução em Dois Mundos divide-se
em duas partes. A primeira
relaciona as palavras do Cristo
a conceitos como a existência
do perispírito e corpo espiritual, uido cósmico, hereditariedade, evolução e sexo, alimentação no plano
espiritual e mecanismos da mente, entre outros.
Já a segunda parte reúne perguntas e respostas
sobre temas vinculados a matrimônio, divórcio,
gestação e aborto.

Série - A Vida no Mundo Espiritual
Pelo Espírito André Luiz

No Mundo Maior
Volume 5

Neste livro Emmanuel faz a introdução, reﬂe ndo
que milhares de pessoas morrem todos os dias
dos vários cantos do mundo, e a maioria são menores de espírito, que não chegaram a ser homens
completos, ﬁxaram-se no materialismo cego.
Emmanuel se pergunta: Onde albergar espíritos
de culturas, bagagens e posição tão diferentes. Como avaliá-los por bitola
única? Porém a vida segue a lei natural (lei divina) e não por dogmas estatuídos.
Ele esclarece que a missão de André Luiz é revelar os tesouros de que somos
herdeiros felizes na Eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais
entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e amor.
Os encarnados que compreendem que a experiência humana é escola,
cujos degraus são vencidos com a prá ca incessante do bem, não se surpreenderão com a narra va. É detalhadamente relatado neste livro aspectos
da comunicação entre espíritos desencarnados e encarnados, especialmente durante o repouso do corpo sico. Também são tratados assuntos
referentes a desequilíbrios mentais, como epilepsia, esquizofrenia e síndrome de Down. Ressaltando o socorro imediatamente prestado pelos trabalhadores espirituais, que evitam dentro da possibilidade, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. O livro nos remete a uma análise crí ca,
assim como o próprio André Luiz teve que mudar a opinião compreendendo
a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero
como enfermidade, para que pudesse prestar o socorro a esses espíritos
sofredores. Essa é a visão do Cristo. O interesse é o socorro à mente desequilibrada, analisar este úl mo aspecto da sombra que pesa nas almas. Para
isso é importante conhecer a loucura na crosta, estudar então o cérebro de
encarnados e desencarnados em posição desarmônica.
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CAMPANHA TRAGA SUA
GARRAFINHA COM ÁGUA

O NOSSO PLANETA AGRADECE

‘’Boa leitura a todos!’’

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
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Evangelização para gestantes,
bebês, crianças e jovens
Domingos às 10h (0 a 9 anos)
Sábados às 18h (10 a 21 anos)
Estudo Introdutório
Quartas às 20h
Quintas às 14h
Sábados às 16h
Estudo de O Livro dos Espíritos
Segundas às 14h
Quartas às 15h e às 20h
Estudo de A Gênese (ESDE)
Quartas às 20h

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
Essência Divina - Abril de 2020

