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Um ponto de luz naTerra, 
66 anos servindo em nome de Jesus! 

Casa de Jesus

Gratidão à 
Erna Schmidt Leman,

fundadora e 
Manuel Quintão 

dirigente espiritual!

Gratidão à 
Erna Schmidt Leman,

fundadora e 
Manuel Quintão 

dirigente espiritual!



Luzia Lúcia Hoier
Presidente da Casa de Jesus

  asa de JESUS, um ponto de luz na terra, 
onde os ensinamentos da Doutrina Espirita, 
consolador prometido por Jesus, esclarecem e 
consolam a todos os que adentram as suas 
portas, buscando bondade e conhecimento, 
pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e 
consciência.

Há sessenta e seis anos essa Casa abençoa-
da vem servindo em nome de Jesus, seguindo 
o exemplo da Casa do Caminho fundada por 
Pedro, Dona Erna Schmidt Leman, fundadora, 
soube erguer, dirigir e seguir pelos caminhos 
abençoados do Evangelho, atendendo a todos 
os que buscavam o amparo e o auxílio, seden-
tos que estavam de respostas para seguirem 
com seus problemas e desajustes, e assim, esta 
instituição cresceu e continua atendendo ao 
chamado do Cristo, com bases sólidas nos 
ensinos dos Espíritos, e no Evangelho de Jesus.

Segundo Suely Caldas Schubert, “o Centro 
Espirita é muito mais do que uma casa física, é 
um complexo espiritual em que se labora nos 
dois planos da vida, a física e a extra física, o 
labor dos encarnados e dos Espíritos desencar-

nados, suas plani�cações espirituais antecedem 
as dos encarnados”, por isso deve-se atender 
aos objetivos e ao ideal Superior, os sentimen-
tos para o conduzirem devem ser sempre os 
mais nobres e belos, e toda a equipe de voluntá-
rios deve buscar os sentimentos de amor e 
união fraterna, para que o Centro represente a 
Caridade e desinteresse pessoal  tornando-se 
“um templo, um lar, um hospital e uma escola.”

A Doutrina Espírita é libertadora de cons-
ciências e corações e somos Espíritos eternos 
com possibilidades de agir e escolher, e esta-
mos buscando o Sagrado Encontro com o Pai, 
para nos integrarmos ao seu amor, à Sua paz e à 
Sua luz. Por isso precisamos estudar mais deti-
damente as narrativas e exemplos do Divino 
Amigo, que veio explicar o amor de Deus aos 
seus �lhos, nos dando o caminho de retorno à 
casa paterna.

Essa tarefa em busca da luz é individual, e 
todos nós temos condições de agir em benefí-
cio de nós mesmos e do próximo, usando a 
experiência, que é uma ferramenta para o pro-
cesso evolutivo, evitando assim cometermos os 

mesmos erros de outrora. No sermão do mon-
te, Jesus se refere aos puros de coração “que 
verão a Deus”, portanto o aprendizado das leis 
que regem o universo vão nos aperfeiçoando, 
pois somos seres em transição no processo de 
desenvolvimento para nos transformarmos 
em seres angelicais, para um dia podermos 
contemplar a face do Criador.

Celebremos, portanto o aniversário de 
fundação da Casa de Jesus, que nos dá roteiro 
seguro para alcançarmos os objetivos de ilu-
minação interior. A Doutrina Espírita é um 
convite fraterno a cada um, rumo ao desper-
tar, por isso nossa gratidão a Dona Erna pelo 
presente que nos deu e a Manuel Quintão, 
dirigente Espiritual da nossa abençoada 
CASA DE JESUS. Gratidão, essa palavra en-
cerra nossos sentimentos, em relação a esses 
Espíritos que tornaram possível o ingresso na 
família espírita!

Desejo uma boa leitura, e votos de muita 
paz!
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As Palestras Públicas estão suspensas

para prevenção contra Covid-19.

Acompanhe através do Facebook, 

a transmissão ao vivo 

de palestras nos mesmos dias 

e horários da Casa de Jesus.

https://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus

Manuel Quintão

Manuel Quintão, o guia espi-
ritual da Casa de Jesus, quando 
presidente da FEB, apoiou 
Chico Xavier no lançamento da 
sua primeira obra publicada 
‘‘Parnaso de Além -Túmulo’’.

Chico armou “ter sido 
Manuel o orientador, cuja dedi-
cação não poderia esquecer, 
pois era de uma bondade infati-

gável, de uma paciência sem 
limites, sendo desde o primeiro 
contato, um mentor amigo e um 
guia paternal, vivendo constan-
temente em meu culto pessoal 
de carinho e gratidão” (Mandato 
de amor)

Chico informa que em vidas 
passadas o discípulo de João 
Evangelista e de Ignácio de An-
tioquia, na cidade de Esmirna, 
envergando a  posição de 
Policarpo de Esmirna, era 
Manuel Quintão.

ESCALA DE PALESTRAS



Datas Espíritas
de Junho

Junho de 2020

10/06/1860 - O Espírito de Verdade informa a 
Kardec que ele não permaneceria muito tempo 
encarnado, apenas o bastante para concluir os tra-
balhos indispensáveis.

12/06/1856 - Allan Kardec recebe do Espírito de 
Verdade a confirmação a respeito de sua missão.

13/06/1231 - Desencarna o místico e religioso 
Santo Antônio de Pádua, em Pádua, Itália, segui-
dor de São Francisco e considerado o Patrono dos 
Pobres; nascido em Lisboa, Portugal, em 15 de 
agosto de 1195.

14/06/1894 - Reencarne de Edgard Armond, que 
exerceu a presidência da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo. Autor de vários livros, entre 
os quais Os Exilados da Capela.

16/06/1871 - William Crookes entrega à rainha 
Vitória, da Inglaterra, relatório confirmando a 
veracidade dos fenômenos mediúnicos produzidos 
pela médium Florence Cook.

16/06/1966 - Desencarne de Peixotinho (Francis-
co Peixoto Lins), médium de efeitos físicos.

24/06/1943 - Desencarne de Ernesto Bozzano. A 
Federação Espírita Brasileira publica algumas de 
suas obras, entre as quais, Animismo ou Espiritis-
mo, A Crise da Morte, Pensamento e Vontade, Xeno-
glossia. Destacou-se como um contribuinte ativo 
na literatura italiana e francesa sobre fenômenos 
paranormais. Dedicando-se primeiramente à filo-
sofia da ciência e em 1891 começou a se ocupar da 
telepatia e principalmente do Espiritismo, assuntos 
que interessavam àquele tempo tanto estudiosos da 
Europa quanto da América. Desde então, Bozzano 
dedicou-se inteiramente, em completa solidão e até 
sua morte, ao estudo da Metafísica e Metapsíquica 
e mais que experimentador foi um pesquisador, 
organizador e comentador dos fenômenos relativos 
à riquíssima literatura metapsíquica do seu tempo, 
na qual a relação dos visionários e dos charlatães 
era, por larga margem, mais numerosa que a dos 
estudiosos sérios. Publicou cinquenta e duas obras 
que tratavam de cada área e de cada aspecto da 
metapsíquica: telepatia, psicocinese, mediunidade 
em geral, etc.

28/06/1968 - Realiza-se uma reunião, com cientis-
tas americanos, para análise da mediunidade de 
José Arigó, estando presentes o engenheiro Andri-
ja Puharich e o físico Joahan Laurence, da RCA e 
NASA, no Rio de Janeiro (RJ).

30/06/2002 - Desencarne de Francisco Cândido 
Xavier. Foi um médium, filantropo e um dos mais 
importantes expoentes do Espiritismo. Psicogra-
fou em torno de 450 livros, tendo vendido mais de 
50 milhões de exemplares e sendo o escritor brasi-
leiro de maior sucesso comercial da história, mas 
sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros, 
em cartório, para instituições de caridade. Também 
psicografou cerca de dez mil cartas, nunca tendo 
cobrado algo ao destinatário.
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undada em 04 de junho de 1954, 
abaixo colhemos depoimentos de algu-
mas pessoas que conviveram com a fun-
dadora da Casa de Jesus, Dona Erna.

Depoimento Nadir Della Nora, 
presidente do Conselho Deliberativo

 “Há trinta sete anos cheguei na Casa 
de Jesus, em um momento difícil da mi-
nha vida e fui recebida por Dona Erna, 
uma senhorinha de aparência frágil, 
pequena de estatura, enérgica, porém 
bondosa. Sempre consciente e justa, pois 
as sementes do evangelho plantadas por 
ela eram robustas. Sou grata a ela pela 
parte do bem que tenho na minha vida, e 
foi nesta casa abençoada que muito 
aprendi com essa pessoa especial.”

Depoimento de Eliana Dellatorre 
Conselho Deliberativo

“Convivi com Dona Erna, já com 
idade avançada, por pouco tempo, pois 
cheguei em 1997 no centro, testemu-
nhando o seu trabalho, fortalecendo 
nossa convivência, principalmente no 
seu aniversário, em 1998, sentindo ser 
uma pessoa alegre e maravilhosa. Uma 
tarde na Casa, mesmo muito alegre, com 
a presença do presidente, informou que 
não seria mais trabalhadora, e logo adoe-
ceu, e tanto eu como outros trabalhado-
res fazíamos rodízio no hospital, tendo 
ela retornado logo ao plano espiritual. ”

Depoimento Ana Rita – ex-trabalha-
dora Casa de Jesus 

“Conheci Dona Erna e seus animais, 
especialmente a cachorra Catucha, que 
nos acolhia com palmas, sendo o seu 
jardim um encanto, pois tinha todos os 
tipos de �ores, como dálias, rosas, viole-
tas, nos presenteado com ramalhetes, e 
em seus aniversários nos convidava exi-
bindo as roupas que fazia para crianças, 
dizendo para não se colocar al�netes, e 
após nos dava sucos e geléias, indo depo-
is para seu quintal, de muitas verduras e 

hortaliças, sempre foi muito gentil, e 
depois nos levava para comprovar seus 
afazeres na Casa de Jesus. Mulher mara-
vilhosa.”

Depoimento da Luti Muller 
trabalhadora Casa de Jesus

“Conheci Dona Erna, como a primei-
ra pessoa da Casa de Jesus e ela retirava as 
“arminhas” de brinquedos recebidos 
para doar para crianças, depois sugeriu 
que eu estudasse a doutrina e convive-
mos por dez anos até ela desencarnar. 
Era enérgica e muito alegre, e festas do 
seu aniversário, ela nos recebia com pal-
minhas na sua casa, tendo sido uma pes-
soa muito dedicada que trabalhou na 
Casa de Jesus até quase seu desencarne”.

Depoimento de Maria José G. Silveira 
ex-trabalhadora 

“Conheci Dona Erna desde 1980, e 
trabalhei com ela na farmácia do Centro 
Casa de Jesus e descobri nela um Espírito 
de extrema elevação e o que me marcou 
foi quando ela estava em uma feira livre e 
colocava na sacola sem escolher, os pro-
dutos, a�rmando que as demais pessoas 
que viessem comprar, também pudes-
sem ter legumes em bom estado. Fico 
muito grata por ela ter passado por mi-
nha existência neste plano e deixado 
lembranças tão afetuosas”.

Depoimento de Adão Almeida 
ex-trabalhador Casa de Jesus

“Uma das maiores dádivas que tive foi 
conhecer Dona Erna, pois dedicou sua 
vida a todas as pessoas, pois além do 
nível moral elevado, doou sua vida ao 
próximo, assim como a sua casa para 
construir a Casa de Jesus, juntamente 
com sua mãe. Foi um Espírito especial e a 
melhor pessoa que conheci nesta encar-
nação, sendo de uma calma e dedicação 
tremenda, falando vários idiomas, que 
aprendeu sozinha, razão pela qual a amei 
e continuo amando”.

F

Casa de Jesus 
66 Anos de 
Existência Física 



Saiba mais
Quando ocorre na nossa existência algum tipo de 
tragédia, todos buscam uma resposta para o acon-
tecimento, seja de ordem pessoal ou coletiva, e 
presentemente a humanidade está vivenciando 
uma provação que envolve todos os povos e na-
ções, independentemente da raça, cor ou credo 
religioso, uma vez que o chamado Covid-19 tem 
origem natural e não humana
No Brasil, achamo-nos todos também impactados 
pela pandemia, cujas consequências afetaram não 
somente a saúde, mas também a família, a política e 
a economia, gerando situações de pânico pessoal e 
coletivo.
A doutrina dos Espíritos explica de forma racional 
que testemunhamos a expansão da angústia, por 
falta de apoio espiritual, justamente em razão da 
evolução intelectual, mas não moral, e embora 
sabendo que somos necessitados, entretanto ainda 
somos levados pelo egoísmo.
Assim, nenhum de nós pode se colocar na posição 
de vítima, sob pena de julgarmos Deus como um 
ser punitivo, como entendia a antiguidade, mas 
vivenciando o tempo de reparar as falhas de outro-
ra, cujas provas ocorrem na existência do corpo 
físico, que oportuniza o aprendizado para o nosso 
crescimento interior.
Cada retorno ao planeta é por misericórdia Divina, 
para que todos possamos construir um futuro de 
moral mais elevada, aproximando-se da plenitude 
desejada, tanto que os golpes que chamamos tragé-
dias, são situações para o processo evolutivo, per-
mitindo que a dor seja a sua ferramenta.
Quando compreendermos que somos responsáve-
is por tudo o que ocorre, por certo que cada um 
realizará a transformação moral desejada, apreci-
ando e acatando os comportamentos pessoais e 
coletivos.
Portanto, a paisagem de agora que está se apresen-
tando à humanidade, aproximando muitos do 
túmulo, nos fazem raciocinar que a chamada dor 
nada mais é do que o instrumento de progresso 
moral, porquanto serve de remédio para curar os 
males que praticamos, e caso não tenha sido atual-
mente, foi realizado no passado esquecido.
Então, após buscarmos respostas para a situação 
que atravessamos, tenhamos a certeza de que o 
importante será sempre como vamos nos conduzir 
perante a pandemia, seja junto à família ou à socie-
dade, pois a lógica e a razão nos dão a certeza de 
que ela acontece para nos auxiliar ao sucesso da 
jornada imortal.
No livro dos Espíritos-Capítulo VI – item IV va-
mos encontrar o ensaio teórico sobre a sensação 
nos Espíritos, que dispõe: “O corpo é o instru-
mento da dor, se não é a sua causa primeira, é 
pelo menos a imediata. A alma tem a percepção 
dessa dor: essa percepção é o efeito. A lembrança 
que dela conserva pode ser muito penosa, mas 
não pode implicar ação física.“
Vamos então buscar na prece o auxílio para que o 
Brasil possa conservar a ordem e a dignidade, cujo 
progresso será caracterizado pelo trabalho de 
fraternidade, fortalecendo a cultura e a compreen-
são de que somos Espíritos imortais, servindo do 
nosso corpo atual como templo de ações, fazendo 
nele a�orar a felicidade através da prática do bem, 
ensinado e vivenciado por Jesus, o Cristo.

T
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Chico Por Ele Mesmo

 odos já conhecemos um pouco de quem foi 
Francisco Cândido Xavier, e temos a certeza de 
que se apresentou como “uma tomada entre 
dois mundos”,  pois atingiu o mais alto grau de 
amor pela humanidade, atendendo sempre a 
todos com uma palavra de consolo ou ajuda 
espiritual, �nanceira ou um simples sorriso 
sendo que as frases abaixo resumem seu traba-
lho no planeta, podendo servir como exemplo 
de bem viver.

“Embora ninguém possa voltar atrás para 
fazer um novo começo, qualquer um pode 
começar agora a fazer um novo �m.”

“Estude a si mesmo, observando que o 
autoconhecimento traz humildade e sem hu-
mildade é impossível ser feliz’’. 

“Quem se aceita como é, doando de si à vida 
o melhor que tem, caminha mais facilmente 
para ser feliz como espera ser.”

“Muitos �cam na expectativa do socorro do 
Alto, mas não querem nada com o esforço de 
renovação; querem que os espíritos se introme-
tam na sua vida e resolvam seus problemas’’. 

“Devemos orar pelos políticos, pelos admi-
nistradores da vida pública A tentação do po-
der é muito grande. Eu não gostaria de estar no 
lugar de nenhum eles.”

“Sem Deus no coração, as futuras gerações 
colocarão em risco a Vida no planeta. Por mai-
or seja o avanço tecnológico da Humanidade, 
impossível que o homem viva em paz sem que a 
ideia de Deus o inspire em suas decisões’’. 

“Sem a ideia da reencarnação, sinceramen-
te, com todo respeito às demais religiões, eu 
não vejo uma explicação sensata, inclusive, 
para a existência de Deus’’. 

“O exemplo é uma força que repercute de 
maneira imediata, longe ou perto de nós. Não 

podemos nos responsabilizar pelo que os ou-
tros fazem de suas vidas; cada qual é livre para 
fazer o que quer de si mesmo, mas não pode-
mos negar que nossas atitudes inspiram atitu-
des, seja no bem ou no mal’’. 

“A gente deve lutar contra o comodismo e a 
ociosidade; caso contrário, vamos retornar ao 
Mundo Espiritual com enorme sensação de 
vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas, 
para mim, não �z um décimo do que deveria ter 
feito’’. 

“Fico triste quando alguém me ofende, mas, 
com certeza, eu �caria mais triste se fosse eu o 
ofensor. Magoar alguém é terrível!”

“Não critiques. A lâmina de nossa reprova-
ção volta-se, invariavelmente contra nós, ex-
pondo-nos as próprias de�ciências. “

“Não desesperes. O raio de nossa inconfor-
mação aniquilará a sementeira de nossos me-
lhores sonhos’’. 

“Não exija perfeição nos outros e nem mes-
mo em você, mas procure melhorar-se quanto 
possível’’. 

“Não �ras. O golpe da nossa crueldade, 
brandido na direção dos outros, retornará a nós 
mesmos, inevitavelmente, fazendo chagas de 
dor e a�ição no corpo de nossa vida’’. 

“Não nos esqueçamos de que o �lho descui-
dado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente 
de amanhã e o homem inferior que não fruirá a 
felicidade doméstica’’. 

“Não se esqueças de que casar é tarefa para 
todos os dias, porquanto somente da comu-
nhão espiritual gradativa e profunda é que 
surgirá a integração dos cônjuges’’. 

(¹) O mestre Chico Xavier – O legado e os 
ensinamentos do maior médium de todos os 
tempos – (Luís Eduardo Matos)

Pesquisa de Adilson Alexandre Simas 

Essência Divina
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    A Felicidade Real
Texto: Fábio Iop

 
bem verdade que todos ambicionamos a 

felicidade. Atingir um grau de plenitude que nos 
permitiria desfrutar de cada instante da vida 
com graça e alegria de viver. A viver o presente 
sem que o minuto seguinte representasse qual-
quer insegurança ou a�ições.

E que mal haveria em desejar atingir este 
estágio de esmero pelo instante que se vive?

Por certo, nenhum.
Todavia para nós, ainda, a felicidade repre-

senta a ausência completa daquilo que entende-
mos por mal. O afastamento por completo de 
situações e pessoas que representam ameaça real 
a ela. Felicidade e tristeza, desta forma, são dois 
extremos que não se conversam.

Certamente, o trecho de Kardec acima desta-
cado é uma utopia aos olhos mundanos, uma 
poética ilusão apregoada por aqueles que ideali-
zam a verdadeira felicidade, quando em verdade 
a própria matéria prima no coração humano é 
repleta de dor, sofrimento e por que não dizer, de 
egoísmo. 

Sem dúvida que tal felicidade descrita é para 
aqueles que atingiram a vitória sobre si mesmos. 
Venceram o dito mundo interior. Para nós, a 
história é outra. A tarefa infatigável da auto con-
quista ainda está por ser realizada. Mas nem por 
isso, a felicidade deixa de ser uma condição atual 
a ser vivida e real. 

E não haveria felicidade em ter a certeza de 
que:

Não existem di�culdades e tribulações 
insuperáveis;

Toda dor que chega passa;
O dia sempre termina para que um novo nasça 

com outras possibilidades;
Nas bênçãos recebidas a certeza da esperança 

de dias melhores;
Da chuva que encheu o leito seco do rio para 

garantir a água que sustenta a vida;
Do único abraço ou sorriso recebido assegu-

rando que o dia valeu a pena ser vivido mesmo na 
tormenta;

Que a vida passa, mas sem amor não tem vida;
Precisamos conhecer melhor essa tal felicidade. 

Que se apresenta a nós em cada instante, buscando 
nos conquistar, nos cativar a vivê-la. Apresentan-
do-se na dor como a possibilidade de renovação; 
nas di�culdades como o desa�o de adquirir a 
paciência; na alegria como o convite ao cometi-
mento; na vida nos convocando a aprendermos a 
amar. A amar ao próximo amando-nos. A perdoar 
o equívoco alheio nos perdoando por termos sofri-
do tal mal.

A felicidade real nunca foi uma conquista 
exterior, será invariavelmente sempre um estado 
interior.

É

    Lei de Destruição
 

 m o Livro dos Espíritos, após alguns ques-
tionamentos feito aos Espíritos superiores a res-
peito da Criação Divina, Allan Kardec querendo 
compreender as coisas que existem no Universo, 
indaga:

27. Há então dois elementos gerais do Uni-
verso:  a matéria e o Espírito?

“Sim e acima de tudo Deus, o criador, o pai de 
todas as coisas. Deus, espírito e matéria constitu-
em o princípio de tudo o que existe, a trindade 
universal...”

Considerando a criação do ponto de vista 
dessa trindade, conseguimos compreender me-
lhor aquilo que o codi�cador nominou como 
LEI DE DESTRUIÇÃO. E digo isto pois, quando 
Kardec questiona a respeito dessa Lei, os Espíri-
tos são claros ao dizer que aquilo que parece 
destruição aos nossos sentidos, na realidade são 
transformações desses elementos ao se depara-
rem diante da ação desta Lei Divina.

728. A destruição é uma lei da Natureza?

“É necessário que tudo se destrua para renas-
cer e se regenerar porque isso a que chamais des-

truição não é mais que transformação, cujo objeti-
vo é a renovação e o melhoramento dos seres vi-
vos.”

Em nossa faixa evolutiva experienciamos 
essas transformações por diversos motivos. 
Muitas vezes causados por nós mesmos como 
nas guerras, assassínios e abusos de toda ordem. 
De modo natural, vemos no Livro dos Espíritos 
as questões que nos levam a re�exões a respeito 
dos �agelos que por muitas vezes atinge a huma-
nidade.

Os Espíritos nos dizem que Deus nos coloca 
diante deles (os �agelos), para que possamos 
através dos desa�os que esses eventos grandiosos 
trazem, desenvolver nossa inteligência e morali-
dade.

Se buscarmos na história da humanidade 
vemos que grandes catástrofes nos desa�aram a 
encontrar soluções que ainda desconhecíamos e 
que as situações de dor e sofrimento nos �zeram 
mais altruístas e generosos.

Muitas vezes quando nós, Espíritos imortais 
estamos mergulhados no corpo físico, temos 
di�culdades em compreender muitas situações 

que são apresentadas no decorrer da existência 
porém, tendo as lições dadas pelos Espíritos dentro 
de nossa amada doutrina consoladora, podemos 
buscar nesses ensinos a fé inabalável que nos faz 
con�ar na providência divina diante desses eventos 
e, amparados pela palavra do Espírito de Verdade, 
alinhar os nossos sentimentos com a proposta 
Espírita:

Texto: Alexandre Esótico  

E

A suprema felicidade consiste no gozo de 
todos os esplendores da criação que nenhu-
ma linguagem humana poderia exprimir, 
que nem a imaginação mais fecunda pode-
ria conceber; no conhecimento e a penetra-
ção de todas as coisas; na ausência de toda 
dor física e moral; numa satisfação íntima, 
uma serenidade de alma que nada altera; 
no amor puro que une todos os seres, em 
consequência da ausência de todo atrito 
pelo contato com os maus, e acima de tudo 
na visão de Deus e na compreensão de seus 
mistérios revelados aos mais dignos. - Allan 
Kardec, O Céu e o Inferno.

“O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro 
e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da 
alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a 
importância das vicissitudes terrenas some-
se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz 
descortinar, e a perspectiva da felicidade que 
o espera lhe dá a paciência, a resignação e a 
coragem de ir até ao termo do caminho.  
Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse 
do Consolador prometido: conhecimento das 
coisas, fazendo que o homem saiba donde 
vem, para onde vai e por que está na Terra; 
atrai para os verdadeiros princípios da lei de 
Deus e consola pela fé e pela esperança.”



DEPTO. DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA MEDIUNIDADE

Mediunidade na Infância
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nuir. A criança �ca muito mais envolvida com as 
atividades do dia-a-dia e passa a ter o contato com 
o plano espiritual mais durante o sono.

Mas durante esse período da primeira in-
fância, numa abordagem geral, a criança começa 
a falar de um amiguinho (criança), de um amigo 
(adulto), que pode ser um até mesmo um familiar 
já desencarnado e que ela não sabe ou não o co-
nheceu. Também são comuns relatos que reme-
tem à encarnação anterior, como falar “eu tenho 
um amigo de quando eu era grande”, falar que tem 
um irmão quando na atual encarnação não o tem. 
Ou a�rma que determinado parente, já desencar-
nado, está ali.

São pequenas manifestações que os pais 
precisam �car atentos, pois há também as fantasi-
as infantis, os desenhos animados que excitam a 
mente da criança e as tornam criativas. Estas 
fantasias podem ser confundidas com um fenô-
meno mediúnico. Então os pais podem ir regis-
trando-as para comparar essas falas e constatar se 
se trata realmente de mediunidade ou de fantasia 
da criança.

O comportamento agitado, também pode 
ser sinal de mediunidade na criança, onde ela 
expressa situações do plano físico misturada com 
situações do plano espiritual, sem distinção entre 
umas e outras, gerando a necessidade de expres-
sar tudo o que se passa. Da mesma forma, a di�-
culdade de atenção pode na verdade se dar ao fato 
da criança estar desligada da realidade do plano 
físico e estar mais ligada à realidade, do plano 
espiritual que ela está contactando, e que muitas 
vezes é muito mais agradável a ela do que a reali-
dade que ela vivencia aqui no plano físico.

O lar deve ser sempre um local de acolhi-
mento onde a criança se sinta à vontade, se sinta 
bem, segura para expressar aquilo que está sen-
tindo, vendo, sem ser ridicularizada. Porque 
atitudes de desdenhar ou reprimir agressivamen-
te fazem com que a criança se feche e sofra com 
tudo o que está sentindo, porque ela está vivenci-
ando o contato com o plano espiritual e que, ela 
sendo médium, acontecerá independente de a 

egundo as re�exões e conclusões de Kardec, 
com as informações trazidas pelos Espíritos 
engajados na codi�cação da Doutrina Espírita, 
todos nós poderíamos ser chamados “médiuns”, 
uma vez que todos sentimos a in�uência dos 
espíritos, que pode ser boa ou não. Todos já 
tivemos pelo menos intuições e inspirações que 
com certeza são fruto da in�uência dos espíri-
tos. Porém cumpre diferenciar aqueles que 
apenas sentem em menor grau a in�uência dos 
espíritos, daqueles que têm a faculdade da medi-
unidade, que sentem com mais intensidade essa 
in�uência através de efeitos mais intensos e que 
se mostrará algumas vezes desde a infância. É a 
mediunidade ostensiva, “o que depende de uma 
organização mais ou menos sensitiva.” Assim, 
nessas condições, o corpo físico do médium foi 
moldado pelo perispírito para apresentar sensi-
bilidade apropriada e relacionada ao tipo de 
mediunidade programada para a pessoa duran-
te a reencarnação. Sendo uma faculdade psíqui-
ca, pode se manifestar muito cedo, até mesmo 
na infância.

A criança normalmente encara a mediu-
nidade de uma forma muito natural pois ela 
ainda não tem um referencial e vê os espíritos 
como vê os familiares, os amigos.

Algo que deve ser considerado antes de 
concluir que uma criança é médium é que a 
criança está em contato com plano espiritual até 
em torno dos 7 anos de idade, porque é quando a 
reencarnação se completa. Até por volta dessa 
idade ela tem uma relação muito próxima com o 
plano espiritual, com os espíritos. Os laços pe-
rispirituais não tão sólidos, �rmes, e facilitam 
um desprendimento da realidade do plano 
físico, quando então ela entra em contato com a 
realidade do plano espiritual e naturalmente 
relata o que vê. É muito mais uma faculdade 
anímica (onde não há a intermediação com um 
espírito) do que mediunidade propriamente 
dita. A criança projeta a sua alma nas coisas e 
nos seres que a rodeiam e recebe intuições, ori-
entações de seus protetores. Após essa idade os 
relatos sobre plano espiritual começam a dimi-

S família acreditar ou não.

A naturalidade com que as crianças lidam 
com a mediunidade vai estar muito ligada com a 
naturalidade com que os pais lidam com essa 
situação. Mas essa naturalidade dos pais não pode 
ser confundida com estimular ou provocar essa 
mediunidade. Pais e familiares jamais devem 
incentivar o desenvolvimento da mediunidade e 
as manifestações mediúnicas. Ela não tem condi-
ções físicas e psíquicas para tal.

A mediunidade em si não traz transtornos, 
a não ser quando está também associada a pro-
cessos obsessivos. Mas o que pode trazer a pertur-
bação são justamente as pessoas que estão ao 
redor da criança, porque às vezes a mediunidade 
é vista por elas como algo terrível, anormal, até 
mesmo como uma doença mental. Então a crian-
ça começa a sofrer, não pela mediunidade, mas 
pela reação das pessoas mais próximas à manifes-
tação da sua mediunidade. Essas reações negati-
vas acontecem pelo desconhecimento do proces-
so da mediunidade e ideias equivocadas a respei-
to.

Portanto é essencial que no lar da criança 
médium haja amor, compreensão, segurança 
para que a criança se sinta à vontade para falar 
com o pai e a mãe e que eles irão entender o que 
ela está manifestando. Muito importante a prática 
do Evangelho no lar. Ensinar a criança a orar, 
mantendo esse hábito desde a infância, permane-
cendo durante a juventude e idade adulta. A prece 
é de fundamental importância pois eleva a um 
plano de vibração melhor e de onde se retira re-
curso para acalmar, harmonizar e receber a assis-
tência espiritual direta dos benfeitores espiritua-
is.

A criança médium deve ser levada à evan-
gelização na Casa Espírita e com o tempo ela vai 
se integrando ao conhecimento espírita, com a 
orientação moral, a vivência do evangelho de 
Jesus para, quando alcançar a idade adulta que lhe 
é mais favorável, poder assumir o compromisso 
com a mediunidade e exercer a mediunidade com 
Jesus.

Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. Essa faculdade é inerente 
ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. [...] Pode-se, pois, dizer que todos são 

mais ou menos médiuns. (Livro dos Médiuns, Parte 2, Cap.14, item 159)



NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú

o Núcleo Espírita Erna Schmidt (NEES), 
�lial do Centro Espírita Casa de Jesus, a arte de 
costurar está diretamente relacionada ao ato de 
produzir e distribuir enxovais para recém-
nascidos na comunidade Conde de Vila Verde, 
em Camboriú, e outras localidades, pelas mãos 
bondosas das voluntárias do Centro Espírita 
Casa de Jesus.

Este trabalho acontece há mais de 20 anos, 
no qual as voluntárias disponibilizam o seu 
tempo e a sua dedicação ao próximo e entre elas 
mesmas, tornando-se uma terapia de amor e 
carinhos formando uma grande família.

Fora da caridade não há salvação. Evange-
lho segundo espiritismo capítulo XV item 10

Meus �lhos, na máxima: “Fora da caridade 
não há salvação”, estão encerrados os destinos 
dos homens, na Terra e no céu; na Terra, porque 
à sombra desse estandarte eles viverão em paz; 
no céu, porque os que a houverem praticado 
acharão graças diante do Senhor.

O trabalho voluntário na Casa Espírita é um 
empreendimento de luz e paz voltado à nós 
mesmos. Quando praticamos caridade para 
com o nosso semelhante somos os primeiros 
bene�ciados. Segundo o ESE, capítulo XIII, 
item 12, a Caridade é a virtude fundamental 
que deve sustentar todo edifício das virtudes 
terrestre, sem a caridade não há esperança no 
futuro melhor e nem interesse moral que nos 
guie.

O trabalho voluntário é a pratica da verda-
deira caridade, a Casa de Jesus oferece na sua 
extensão, realizada no NEES, a execução da 
caridade através dos assistidos, procurando 
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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

A Arte de Costurar 
com Amor!

atender às necessidades diversas. Num momen-
to de tantos �agelos e di�culdades que se 
encontra o planeta que habitamos, a Doutrina 
Espírita nos ensina a praticar caridade, fraterni-
dade, solidariedade e amor entre os irmãos de 
caminhada. É nesse cenário, no qual todos esta-
mos inseridos em resgates de vidas pretéritas, 
que sempre são concedidas novas oportunida-
des para o nosso progresso moral, através de 
trabalhos amorosos para minimizar os nossos 
débitos.

As di�culdades e incompreensões sempre 
aparecem ao longo da caminhada, mas com 
sabedoria, paciência, indulgência e  benevolên-
cia,  os desa�os desaparecem.  

Às nossas voluntárias do Núcleo Espirita 
Erna Schmidt, a nossa gratidão e reconhecimen-
to pelo belíssimo trabalho que executam através 
das mãos maravilhosas, nas máquinas de costu-
ras, e dos talentos manuais com tricô, crochê e a 
montagens dos enxovais e outros, utilizando-se 
sempre dos talentos que Deus lhes concedeu 
para produzir tão belos enxovais.

Dever e Trabalho
Quem executa com alegria as tarefas consi-

deradas menores, espontaneamente promove as 
tarefas consideradas maiores. A câmera fotográ-
�ca nos retrata por fora, mas o trabalho nos 
retrata por  dentro (André Luiz).

Todas as voluntárias do grupo, agradecem à 
Casa de Jesus pela a oportunidade. 

Gratidão.

Texto: Grupo Amábile

N
Esta foto foi tirada antes da Pandemia de Covid-19.

No momento estas atividades estão suspensas.

“Comece fazendo o que é necessário, depois, o que é possível, 
e de repente você estará fazendo o impossível.”(São Francisco de Assis)

DATA HORA PALESTRAS DE JU N HO 2020 N EES EXPOSITOR
03/06  Q UA RTA 14h00 PERDÃ O  A S O FEN SA S ELA IN E RA IMUN DO
04/06  Q UIN TA 14h00 A ÇÃ O  E RESPO N SA BILIDA DE LO REN I O LIV EIRA  N ETO
07/06  DO MIN GO 15h00 V IDA  EM FA MÍLIA RO GÉRIO  RO SSO L
10/06  Q UA RTA 14h00 REFO RMA  ÍN TIMA ERO N  MA URÍCIO  PEREIRA
11/06  Q UIN TA 14h00 DO EN ÇA S E A TITUDES REN O V A DA S A GN ES GEISER A RLO W
14/06  DO MIN GO 15h00 A MA R A O  PRÓ XIMO  CO MO  A  SI MESMO V ERA  FA CHIN ELLI
17/06  Q UA RTA 14h00 O S LA ÇO S DE FA MÍLIA S PA ULO  HEN RIQUE CHIESO RIN
18/06  Q UIN TA 14h00 PEDI E SE V O S DA RÁ A RA RIPE RIBEIRO  DE A GUIA R
21/06  DO MIN GO 15h00 PERDÃ O  E EV O LUÇÃ O RO GÉRIO  RO SSO L
24/06  Q UA RTA 14h00 LEI DE A MO R JA IME N UN ES
25/06  Q UIN TA 14h00 V IDA  IN TERIO R RÔ  PA CHECO
28/06  DO MIN GO 15h00 PRO MO V ER O  BEM É CO N STRUIR A  PA Z MA RCELO  FISCHER

As Palestras Públicas estão suspensas

para prevenção contra Covid-19.

Acompanhe através do Facebook, a transmissão 

ao vivo de palestras nos mesmos dias e horários.

https://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus

Esta foto foi tirada antes da Pandemia de Covid-19.
No momento estas atividades estão suspensas.

http://www.caminhosluz.com.br/pesquisa_verb.asp?s=alegria
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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 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

Estudo de A Gênese (ESDE)
Quartas às 20h

É uma análise cientí�ca dos 
fenômenos meta psíquicos, 
tratando especi�camente 
dos efeitos das forças ideo-
plásticas na mente huma-
na. Estuda as alucinações 
espontâneas e voluntárias, 

as sugestões hipnóticas, a fotogra�a do pensa-
mento. É uma importante investigação sobre as 
energias da mente e seus reais atributos, mos-
trando as potencialidades da alma encarnada. 
Análise �losó�ca do magnetismo, idéia-força e 
teoria das formas-pensamento.

Cura e Autocura
Andrei Moreira 

Este romance se desenrola en-
tre a segunda metade do século 
XIX e a primeira do século XX, 
simultaneamente, em Floria-
nópolis e Lisboa. Um jovem 
médico milionário de um mo-
mento para outro passa a ver 

espíritos e, mesmo não acreditando no que vê, se 
deixa dominar por verdadeiro pavor. Na ilusão de 
se livrar dessa situação e prosseguir vivendo liberti-
namente, como era o seu hábito, acaba traçando 
um novo rumo, onde acabará caindo num quadro 
muito conhecido pelos espíritas: a obsessão.

A Morte e o seu Mistério
Camille Flamarion

Esta é uma obra editada em 
três volumes que contém um 
extenso e precioso repositó-
rio de narrações sobre fenô-
menos extrafísicos, expostos 
e comentados por Camille 
Flammarion com o rigor da 

metodologia cientí�ca. A obra visa demonstrar 
por fatos de observação, fora de toda crença reli-
giosa e em completa e imparcial liberdade de 
julgamento, a existência da alma, a sua indepen-
dência do organismo corpóreo e a sua sobrevi-
vência à desagregação deste último.

Pensamento e Vontade
Ernesto Bozzano 

Em mais uma de suas obras André Luiz vem nos mostrar 
algumas caracterís�cas da vida que por negligência 
deixamos passar sem dar a devida atenção. Muitos deta-
lhes que se atentarmos para os mesmos teríamos uma 
vida muito mais bem aproveitada. 
Já no início da obra ele nos diz que o mal é sempre um 
círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporaria-

mente aqueles que o criam, qual se fora quisto de curta ou longa duração, a dissol-
ver-se por fim no bem infinito à medida que se reeducam as inteligências que a ele 
se aglu�nam e se afeiçoam. A seguir o autor nos mostra mais alguns casos de obses-
são e como o egoísmo pode levar ao extremo tal situação. 
O autor descreve também uma ins�tuição para onde são levados espíritos desen-
carnados na flor da idade, uma ins�tuição só para crianças e que é constantemente 
visitada por mães durante o período em que seus corpos �sicos estão no repouso do 
sono. São apresentados casos que envolvem espíritos que estão ligados um ao outro 
por dívidas passadas. Temos o caso de um rapaz que depois de uma desilusão amo-
rosa acaba por cometer suicídio ingerindo veneno. Sua laringe perispiritual fica tão 
danificada que em uma tenta�va de reencarne ele vem a desencarnar com um ano 
de idade, tamanho é o dano. O autor nos descreve também outras doenças que são 
consequências de suicídios de vidas passadas como o que ele define como idio�a, 
mas que hoje chamamos de síndrome de Down. 
De acordo com o que é relatado há muitos outros exemplos de doenças que são 
consequências de suicídios de vidas passadas. Fica bem claro nesta parte da obra 
que qualquer doença nada mais é que uma desarmonia espiritual e que deve ser 
corrigida pois somos herdeiros de nós mesmos. E assim a obra se conclui nos mos-
trando na prá�ca aquilo que Jesus já dizia a seus discípulos quando diz que somos 
livres para plantar, mas somos obrigados a colher aquilo que semeamos. A obra nos 
mostra também que podemos nos reconciliar com nossos inimigos enquanto esta-
mos encarnados, de forma a fazer destes nossos amigos.

Série - A Vida no Mundo Espiritual
Pelo Espírito André Luiz

Entre a Terra e o Céu
Volume 7
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O NOSSO PLANETA AGRADECE

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

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

Vamos economizar copos!

Unidos podemos reduzir o uso de plás�cos 
e contribuir para a melhoria do nosso meio 
ambiente.

CAMPANHA TRAGA SUA GARRAFINHA COM ÁGUA

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

Curtam nossa página no 
facebook e compartilhem: 
https://www.facebook.com/
centroespiritacasadejesus

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

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

Assista nossas palestras 
https://www.youtube.com/c
hannel/UCkGaAzhQSAZqgF
PDOitCD8g/featured

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS

Baixe nosso 
aplicativo, por 
Android ou IOS 

da Casa de 
Jesus 
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