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Mãe

Uma sílaba só. Com sentido profundo!...
Deus ajuntou em três.
Toda riqueza do mundo.
(Luiza Amélia)
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EDITORIAL

A

njo misericordioso, essa é a de nição
de Amélia Rodrigues para a expressão materna, essa doce gura que está em nossas
vidas, nos protegendo e amando; não há
palavras que expressam sua grandeza, nos
deveres a que se entrega com total abnegação e devoção.
Mãe, sempre pronta a se sacri car em
benefício dos lhos amados, aqueles que
Deus vos concedeu para os conduzires e o
aproximares Dele, lições preciosas retiramos do teu devotamento, nunca desistindo
de lutar e doar-se em favor dos teus amores.
Sorris quando eles estão alegres e choras
diante de seus fracassos, mas jamais sucumbes ou desistes desses bem amados.
Eles vêm aos teus braços em busca do
progresso e da plenitude e sabes como ninguém, com tua paciência e abnegação,
transformar as estruturas morais muitas

vezes frágeis, fortalecendo-as com vigor,
para os embates da vida que enfrentarão
através da reencarnação.
Educas com a certeza de que o amor tudo
pode, e nem a ingratidão de muitos te desanima, pelo contrário, envidando mais e mais
esforços para auxiliá-los na busca do encontro da paz e da plenitude.
És cocriadora, pois a maternidade é sublime, e auxilias aos que chegam sedentos de
luz a alcançarem os degraus da necessária
vitória, e em qualquer situação que te encontres, continuas educando sem cessar e amparando mesmo os que anestesiam suas consciências, se negando ao crescimento moral/espiritual.

Dei o mundo ao homem
mas conﬁarei a vida ao teu
coração
Pelo Espírito Meimei Luz no Lar
Chico Xavier

Maria, a Mãe Santíssima da Humanidade, coroe-te de paz e de alegria, no teu e em
todos os dias da tua existência, anjo misericordioso de todos nós!” (mensagem ditada
pelo Espírito de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo P. Franco).
A todos uma boa leitura com votos de
muita paz!

“Doce mãezinha!
Quando as criaturas da terra dedicam
um dia ao teu amor, apenas um entre 365

DATA

Mãe

outros, sinalizando que já estão despertando
para o signi cado do teu apostolado, apesar
das imposições mercadológicas que esperam lucros, nessa oportunidade, quando
todos deveriam oferecer-te somente amor,
desejamos homenagear-te, envolvendo-te
em ternura e gratidão, pela nobre tarefa que
desempenhas e pelas bênçãos que a todos
nos concedes.
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PALESTRAS DE MAIO 2020

Luzia Lúcia Hoier
Presidente da Casa de Jesus

EXPOSITOR

SÁBADO
18h00
PERDA DE AFETOS
ADILSON A. SIMAS
DOMINGO
08h30
A ARTE ESPÍRITA EM NOSSA VIDA
HÉLIDA ALVES
SEGUNDA
18h15
TEMA LIVRE
ROSE NASCIMENTO
SEGUNDA
20h00
TEMA LIVRE
ROSE NASCIMENTO
TERÇA
15h30
CONHECE-TE A TI MESMO
ANDRÉ GRAF
QUINTA
15h30
QUE CAMINHO SEGUIR?
MARIA REGINA PERUZZO
SÁBADO
18h00
JESUS : TERAPEUTA DA ALMA
ANDRIETTA VIVIANI
DOMINGO
08h30
O COTIDIANO DA FAMÍLIA ESPÍRITA
EDUARDO BERTOLINI
SEGUNDA
18h15
MINHA FAMÍLIA SERVE AO SENHOR
ROGÉRIO ROSSOL
As Palestras Públicas estão suspensas
SEGUNDA
20h00
PERTURBAÇÕES MEDIÚNICAS NA INFÂNCIA E JUVENTE
JULIANA ZUCCHETTO
TERÇA
15h30
Opara
DESAFIOprevenção
JUVENIL E OS CICLOSda
DA VIDA
Covid-19. ELAINE RAYMUNDO
QUINTA
15h30
LAR PROTEGIDO
ALEXANDRE ESÓTICO
através
SÁBADO Acompanhe
18h00
ECONOMIA
DA VIDA do Facebook, a transmissão
ERON MAURÍCIO PEREIRA
DOMINGO
08h30
SINTONIZANDO COM O AMOR
HÉLIDA ALVES
ao vivo
palestras
nos mesmos dias e horários
SEGUNDA
18h15 de
ESCOLHA
DAS PROVAS
PATRÍCIA LEITE
SEGUNDA
20h00
ESCOLHA DAS PROVAS
PATRÍCIA LEITE
da Casa de Jesus.
TERÇA
15h30
PECADO ORIGINAL
MALICÉ MEDEIROS
QUINTA
15h30
A MÃE DAS MÃES
PAULO H. CHIESSORIN
https://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
SÁBADO
18h00
TEMA LIVRE
FÁBIO IOP
DOMINGO
08h30
OLHOS
JAIME NUNES
SEGUNDA
18h15
A INDULGÊNCIA
ALEXANDRE ESÓTICO
SEGUNDA
20h00
A INDULGÊNCIA
ALEXANDRE ESÓTICO
TERÇA
15h30
JESUS CONOSCO
FERNANDA ROSA
QUINTA
15h30
A CURA REAL
LORENI OLIVEIRA NETTO
SÁBADO
18h00
AUTISMO:EXPERIÊNCIA EVOLUTIVA OU EXPIAÇÃO?
MARIA NATÁLIA DE ALMEIDA
DOMINGO
08h30
CARIDADE
ARARIPE AGUIAR
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Essência Divina

O Mestre Educador

Datas Espíritas
de Maio
01/05/1880 - Reencarna Eurípedes Barsanulfo na
cidade de Sacramento (MG). Foi médium devotado
e fundador do Colégio Allan Kardec.
05/05/1927 - Reencarna em Feira de Santana, Bahia, Divaldo Pereira Franco. Fundador da Mansão
do Caminho, médium psicógrafo e tribuno, com
mais de cem livros publicados, que garantem suas
obras assistenciais.
05/05/1964 - É publicado o primeiro livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, Messe de
Amor, do Espírito Joanna de Ângelis.
07/05/1878 - Reencarna Pedro de Camargo Vinícius, dedicado às tarefas de educação e evangelização espíritas. Autor de vários livros sob o pseudônimo de Vinícius.
13/05/1849 - Reencarna em Edimburgo, na Escócia, Elizabeth D'Esperance, médium de efeitos
físicos; sua autobiograﬁa está no livro No País das
Sombras, publicado pela FEB.
22/05/1859 - Reencarna Arthur Conan Doyle, o
criador de Sherlock Holmes, cujas aventuras são
lidas com interesse até hoje. Espírita, autor da obra
A História do Espiritismo.
22/05/1865 - Desencarna Victor Hugo, grande
romancista e adepto da Doutrina dos Espíritos.
24/05/1957 - Desencarna o esperantista Francisco
Waldomiro Lorenz.
26/05/1733 - Reencarna Anton Frederic Mesmer,
estudioso do magnetismo.
26/05/1861 - Reencarna Amélia Rodrigues. Em
vida terrena foi respeitável educadora, teatróloga,
poetisa. No Plano Espiritual, continuou seu trabalho esclarecedor e educativo, baseado no Evangelho de Jesus, fonte inspiradora de suas obras quando encarnada. Encontrou na Espiritualidade maior
expansão para seu espírito sequioso de conhecimento e faminto de amor, dando vazão aos anseios
mais nobres. Aprofundou-se na mensagem de Jesus
e participa da falange de Joanna de Ângelis, mentora de Divaldo Pereira Franco. Pela psicograﬁa do
abnegado medianeiro, trouxe páginas de beleza
intraduzível, que abordam os mais variados assuntos sobre o Evangelho de onde extrai lições ediﬁcantes para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, necessitados de orientação e de consolo.
Através da psicograﬁa de Divaldo, Amélia Rodrigues trouxe as seguintes obras: Até o ﬁm dos tempos; Há ﬂores no caminho; Luz do mundo; O Semeador (infantil); Pelos caminhos de Jesus; Primícias do reino; Quando voltar a primavera, e Trigo
de Deus.
27/05/1832 - Reencarna Alexandre N. Aksakof.
Pesquisou e escreveu sobre Animismo e Espiritismo, publicado em 1890.
28/05/1874 - Reencarna Manoel Justiniano de
Freitas Quintão, mentor espiritual do Centro Espírita Casa de Jesus.

Maio de 2020

C

erta vez um rapaz dirigiu-se à Jesus
chamando-o de “bom Mestre” e Ele recusou dizendo que “ninguém é bom, senão
um só, que é Deus”.

Jesus apresentou ao ser humano uma
nova forma de educar através do Amor, usando a exempli cação e não a repreensão,
procurando despertar as potencialidades que
estão dormentes dentro do ser: “a missão de
um Mestre não é introduzir conhecimentos
na mente do discípulo. É despertar nele a
vontade de conquistá-los”.
Jesus não é um Mestre de ociosos, a
educação é obra em que o interessado tem
que agir, lutar por si mesmo. Não existem
milagres, é um trabalho gradativo de construção pessoal.
O sábio tornou-se assim, exercitando
com perseverança os seus poderes intelectuais de forma justa, ou seja, o conhecimento nos
liberta da ignorância, mas também nos liberta do egoísmo quando o colocamos não só a
nosso favor, mas, também, do próximo; quando além de brilhar a nossa luz fazemos brilhar
a do outro junto.
Somos uma construção históricocultural, nos formamos a partir do outro, da
convivência, dos exemplos bons e ruins. Daí
nossa primeira sala de aula ser a família, que
tem a responsabilidade não de educar corpos,
mas educar espíritos imortais. Sendo assim,
somos educadores e educandos.
O autor Vinícius em sua re exão nos
traz “que o patrimônio cientí co, bem como
o moral é sempre resultado de educação. A
sementeira do bem e da verdade, do amor e
da justiça, nunca se perde. Sua germinação
pode ser remota ou imediata, porém jamais

Texto: Suzana Rodrigues Coelho
falhará. A obra de redenção humana é obra
de educação”.
Assim, pelo amor misericordioso de
nosso Pai, Jesus nos foi dado como guia.
Encarnou como homem e foi um contador
de histórias encantador. Com poucas palavras, ensinava coisas fundamentais para a
existência humana. Nunca apontava defeitos, encorajava para a re exão e transformação pessoal. Recebia agressões e ainda assim
exalava doçura e compaixão. Foi gentil com
seus opositores e manso com seus carrascos.
Com o Cristo as palavras ganhavam vida
através dos exemplos.
Jesus nos pede a re exão, a fé raciocinada e novamente vem ao Orbe nos trazendo Sua voz por meio dos médiuns preparados para a tarefa da revelação. Tarefa de
aprendizado e solidariedade, pois a batalha
mais difícil é a de superação de nós mesmos.
Somos responsáveis por nós e por
muitos que nos partilham o caminho.
Devemos amansar o coração através da
caridade que o Mestre nos exempli cou e
rogou: ‘‘espíritas, amai-vos, este o primeiro
ensinamento; instruí-vos, eis o segundo.
Jesus é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade”.
Que possamos ouvir a voz do nosso
Irmão maior, que, com tanta presteza nos
auxilia, nos intui, nos conclama para mudanças regeneradoras. A educação da qual
Ele nos fala é a do amor, é a que dá e recebe
com sentimentos nobres. Façamos a nossa
parte nesse processo, sejamos também exemplos.
(Livros: “O Mestre na Educação”, “Nas Pegadas do Mestre”, “Em torno do Mestre.”
Autor: Pedro Camargo – Vinícius).
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Divaldo Franco

J

esus, no conhecido sermão do monte, alerta àqueles que querem buscar o caminho de
Deus, que este é estreito e que reconheceríamos
aos que estão trilhando, pelos seus frutos. Não
diz que são motivo de serem transformados em
ídolos, ou contemplados, mas que são Espíritos
que, pelos esforços constantes em controlar
suas más inclinações e pela sua transformação
moral re etem em suas vidas os frutos de tudo
aquilo que semearam anteriormente. E os frutos que vemos na vida de Divaldo Franco impressionam.
Divaldo percebeu-se médium desde muito
cedo quando, aos 4 anos e meio de idade conversou com sua avó, Maria Senhorinha. Também relata que ainda quando criança tinha
di culdade de perceber quem estava encarnado e quem não estava, tanto que por diversas
vezes brincava pelas árvores de onde morava
com seu amigo índio, Jaguaraci, que tempos
depois lhe falou: “- Divaldo, não virei mais
brincar com você, irei reencarnar!” e que o médium, assustado pergunta:“- Porque? Você é morto?”. Nosso amado Divaldo sempre conta essas
histórias do início de sua vivência mediúnica
com um belo e largo sorriso no rosto, seguido
as vezes de uma boa gargalhada, acompanhando aqueles que o escutam.
Completou recentemente, 73 anos de oratória Espírita, onde já proferiu mais de 11.000
conferências pelo mundo todo, divulgando o
Espiritismo, através de sua ternura característica. Por 3 vezes proferiu palestras na sede da
ONU e participou a convite da mesma no ano
de 2000 em conjunto de outros líderes religiosos para redigir propostas de paz para o mundo.
Página 4

Texto: Alexandre Esótico
Através de sua mediunidade, diversos espíritos já publicaram mais de 250 livros abordando diversos temas. Entre eles, Joanna de Angelis, Victor Hugo, Rabindranath Tagore e tantos
outros, espíritos estes, com seus estilos literários diferentes e tão peculiares.
Mas um de seus maiores frutos, o qual se
dedicou a vida toda, é o complexo fundado por
Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira.
Um fato curioso é que no ano de 1948, os
dois andavam de trem e o médium olhando
pela janela, em uma visão psíquica começa a
ver diversas construções em um local muito
belo e arborizado, e sem saber o que isso signi cava escuta: “-Isto que farás de tua vida. Educarás.”
Fundou então, no ano de 1952, a Mansão
do Caminho em Salvador, que iniciou funcionando como lares para crianças órfãs, ou socialmente órfãs, objetivando a reconstrução do
ambiente familiar.
Nos dias de hoje, a instituição é um enorme
complexo lantrópico que atende mais de 3.000
crianças carentes e ocupa uma área de 83.000
m².
E por esses e tantos outros frutos que Divaldo Pereira Franco passa a ser para muitos, um
exemplo de Espírita, de Cristão, e um grande
inspirador de atividades sociais que, principalmente nos dias de hoje, vemos a grandiosa e tão
importante necessidade que a nossa sociedade
tem de locais onde o amor ao próximo é exercido de maneira tão bela e exuberante, nos mostrando que os frutos da fraternidade são grandiosos quando exercidos de maneira humilde e
generosa.

Saiba mais
Neste mês tem um dia que se comemora o dia das
mães, é por certo simbólico, pois cada mulher, que é
mãe, nesta encarnação, deve comemorar cada dia o
seu estado materno.
No capítulo XIV do Evangelho Segundo o Espiritismo,
honrar vossa mãe, já constava nos dez mandamentos,
e Jesus con rma que amar ao próximo é o nosso
propósito, mas quem é o mais próximo de nós, sicamente nesta existência? Nossa mãe, que além de se
responsabilizar no plano espiritual, deu-nos um
corpo, para que retornássemos à Terra!
Esclarece a doutrina que honrar signi ca respeitar
ainda mais essa mulher que nós chamamos de mãe, e
que permitiu a atual existência, pois temos conhecimento de muitas que abortaram seus fetos.
Humberto de Campos, em diversas de suas obras
(Crônicas de Além Túmulo, Lázaro Redivivo, Contos
Desta e Doutra Vida, Boa Nova), psicografado por
Chico Xavier, também médium de Luz no Lar, com
mensagens de Emmanuel e Meimei, trazem considerações sobre as mães que enchem nossos corações de
ternura, gratidão e amor.
O laço de amor que une uma mãe ao lho, se fortalece
a cada existência, quando ambos se reencontram, e a
Doutrina, esclarecendo que nada ocorre por acaso na
nossa existência, a mãe que nos acolheu foi a mulher
necessária ao nosso progresso moral, desde que
tenhamos sempre em nós a piedade lial, respeitando-a em quaisquer situações, especialmente quando
ela caminha para o término da jornada terrestre.
Maria, mãe de Jesus dispensou todas as dores do
mundo, porquanto, conforme informou o Irmão X
(Humberto de Campos), “O lho bem amado vivia
eternamente no in nito mundo do seu coração.
Seu olhar contemplava-o, através de todas as estrelas do Céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em
todas as ores da Terra. A voz Dele vibrava na sua
alma e para compreender-lhe a sobrevivência
bastava penetrar o iluminado santuário de si mesma.”
Toda mãe que ama seu lho, então não necessita de
um dia para comemorar sua maternidade, mas sentir
diariamente no íntimo a felicidade de ter oportunizado a vinda de um Espírito, contribuindo para o seu
progresso.
Como uma mulher se tornou mãe?, O Espírito Meimei diz: “Uma dia a mulher solitária e atormentada
chegou ao céu, e em lágrimas suplicou: Senhor,
estou só, tenha dó de mim, pois meu companheiro
chega todo dia fatigado e me pede repouso, mas
quando triunfa no trabalho (...) afasta-se do lar e só
volta quando está exausto, vindo a mim buscando
conforto.
Tu que deste ores ao arvoredo e que abriste as
carícias da fonte, no seio escuro e ressequido do
solo, consagras-me, assim, ao insulamento? Reservastes a terra inteira ao serviço do homem que se
agita, livre e dominador, sobre montes e vales, e
concedes a mim apenas o estreito recinto da casa
entre quatro paredes, para meditar e a igir-me
sem consolo? Se sou a companheira do homem,
que se vale de mim para lutar e viver, quem me
acompanhará na missão a que me destinas?
O Senhor sorriu, complacente, em seu trono de
estrelas fulgurantes e, afagando-lhe a cabeça curvada e trêmula, falou compadecido: - Dei o mundo
ao homem, mas con arei a vida ao teu coração. Em
seguida colocou-lhe nos braços uma frágil criança.
Desde então, a mulher fez-se Mãe e passou a viver
plenamente feliz.”
Essência Divina

A Dor Regeneradora
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Texto: Fábio Iop

o vosso [mundo], precisais do mal para
sentirdes o bem; da noite, para admirardes a
luz; da doença, para apreciardes a saúde. Naqueles outros [mundos superiores] não há necessidade desses contrastes. [...] À medida,
porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe
dilata e ele compreende o bem que está diante de
si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo.

Parece-nos que, o ano de 2020 terá um adjetivo muito particular em nossas futuras lembranças. E, nada marca mais o coração do homem do
que as experiências que lhe mostram que a vida
pode ser tão frágil quanto uma brisa do entardecer.
Uma destas, poderíamos dizer sem qualquer
medo de errar, são as pandemias. Somente a
palavra já assusta. A experiência, mais ainda.
Que o digam as almas que viveram a calamidade
da Peste Negra, da Peste Bubônica, da Gripe
Espanhola, e de muitas outras que compõe a lista
das pragas invisíveis aos olhos humanos, mas
que, em meio a experiência conturbada lhe colocam os valores morais em revisão.

Q.

Inobstante isso, somos agora acometidos da
pandemia do COVID-19, variante do Coronavírus. O nome é apenas um a mais a somar na tal
lista. Mas, a experiência que nos convoca, é inegavelmente uma quebra de paradigmas.
Aqui, a mensagem destacada no início faz o
seu papel.
Somos ainda, almas que habitam um mundo
de provações e de expiações, portanto, povoado
em sua expressão quase total de almas que compõe a classe dos Espíritos inferiores. Isto é, para
todos nós, ainda a matéria nos exerce profunda
in uência, somos cheios de paixões inferiores
como a mágoa, a inveja, o egoísmo e etc.
Sabendo disto, no processo educativo da
Providência Divina, somos acometidos por
circunstâncias como esta da pandemia, com
objetivo de nos fazer evoluir mais rápido.
E por que tanto sofrimento? Seria ele necessário?
Observemos a a rmativa de Kardec:
“precisais do mal para sentirdes o bem; da noite,
para admirardes a luz; da doença, para apreciardes a saúde».

No estágio evolutivo que nos encontramos,
muitos de nós ainda se encontra em cima do muro.
Ainda não se decidiu, moralmente, na escolha de
um dos lados. Não há meio termo entre o bem e o
mal, ou faz-se o bem ou necessariamente o mal
decorre da sua não prática.
Estamos agora, observando nesta experiência
singular, o valor da vida, da saúde em detrimento
dos excessos em favor da beleza dos corpos; da
necessidade de luz para que enxerguemos com
mais clareza os passos que deveremos dar na vida,
nas escolhas, nas decisões, porque somente quando
cegos almejamos com todas as forças o valor da
visão.
Vivemos nesta experiência coletiva o reajustamento do signi cado de bene cência, de caridade.
Mas também de amor. De amar as pessoas, de nos
amarmos! De darmos valor a vida que temos, do
jeito que é, para que, um dia, seja ela ainda melhor
de acordo com os desígnios de Deus.
Hoje certamente a a ição, amanhã inegavelmente a lição dada será transformada em convicção moral. Filhos Pródigos que retornam aos
braços do Pai.

O Mentor da Casa de Jesus
Texto: Leandro de Souza
519. As aglomerações de indivíduos, co-

mo as sociedades, as cidades, as nações, têm Espíritos protetores especiais?
“Têm, pela razão de que esses agregados são
individualidades coletivas que, caminhando para
um objetivo comum, precisam de uma direção superior.” [1]
Uma instituição Espírita sempre possui um
protetor, um mentor, um Espírito protetor que faz a
coordenação do lado espiritual da casa, com atividades diversas e, se bem sintonizados, dirigentes da
instituição certamente lhe recebem o in uxo
amigo, contendo sempre boas sugestões.
As vezes, o fundador encarnado da instituição,
por inspiração ou devoção, já no nome o determinam, C.E. Bezerra de Menezes, por exemplo, era por
devoção e gratidão de seu fundador encarnado
assim como tantas. As vezes, casos pitorescos,
como em S.Paulo conhecemos uma casa chamada
C.E. Paschoal Trovele – questionado quem teria
sido, ninguém o sabe, um médium recebeu uma
mensagem o citando como grande trabalhador
espiritual e resolveram fundar a instituição com
este nome, adotando-o (ou sendo adotado) como
mentor.
O nosso mentor, Manoel Justiniano de Freitas
Quintão, nascido em 1874 no interior do Rio de
Janeiro, lho de um imigrante português, teve,
como ele mesmo fala, uma vida obscura, do ponto
de vista material (sua autobiogra a é facilmente
encontrada em https://www.febnet.org.br/wpcontent/uploads/2012/06/Manoel-Justiniano-deMaio de 2020

Freitas-Quintao.pdf.
Por conta de uma enfermidade desenganada
pela medicina da terra, encontrou a cura espiritual
o que o converteu ao Espiritismo, liando-se à FEB,
tendo sido seu presidente em 1915, 1918, 1919 e
1929. Além de publicar diversos trabalhos, teve o
grande mérito de ter analisado os manuscritos no
nosso querido Chico Xavier, classi cando-os como
autênticos, pois ele, Manoel, lia muito e, apesar do
pouco estudo, era muito culto, conhecia bem o
estilo de vários dos poetas da obra “Parnaso de
Além Túmulo”.
Desencarnou em 16/12/1955, na cidade do Rio
de Janeiro.

Certamente muitos perguntam: como se soube
que ele seria o mentor da nossa casa?
Nos primeiros anos de atividade da casa, não
sabemos precisar exatamente o ano, chega à casa uma
revista “O Reformador”, justamente com a foto de
Manoel Quintão na capa. Nossa fundadora, Dona
Erna, ao adentrar uma sala e ver a revista sobre a
mesa, sem nunca tê-lo visto em fotos ou qualquer
outro meio como encarnado, o reconheceu imediatamente, exclamando, para quem estava junto na ocasião, algo como: “é este o Espírito que eu vejo em muitos
dos nossos trabalhos, é nosso mentor, está sempre ativo
aqui...”
Assim soubemos que este espírito, grande batalhador da FEB por décadas, continua suas atividades
Espíritas do outro lado da vida, nos dando a honra de
coordenar os trabalhos da Casa de Jesus naquele
plano, estando certamente junto aos trabalhadores da
casa.
Perdoem-nos os leitores a falta de precisão das
datas e palavras. Compreensivelmente, esta história
foi contada de boca em boca e os frequentadores mais
antigos ouviram esta história da boca de outros mais
antigos ainda, que já não estão mais na vida carnal.
Referências:
[1] Kardec, Allan: in O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: FEB, 1995, 76ª edição. Questão 519;
[2] Obra citada, questões 21 a 29;
[3] Obra citada, questão 134.
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DEPTO. DE COMUNICAÇÃO

Departamento de Comunicação
da Casa de Jesus

N

este momento histórico que atravessa a
humanidade o Departamento de Comunicação
ganhou um novo desa o e importância, reinventando através de mecanismos remotos,
ferramentas de teleconferência e reuniões virtuais.

Tornou-se mais ativo nos grupos de estudos, evangelização, evangelho no lar, irradiação, atendimento fraterno, palestras doutrinárias e exposições do evangelho. Ferramentas
incrementadas para atingir as nalidades do
departamento, as quais são: planejar, coordenar, controlar e executar a política de divulgação da Doutrina Espírita, com os princípios
ético-morais-espíritas.
O isolamento causado pelo COVID-19
interrompeu por hora a Casa Física, e de nitivamente rompeu padrões, foi além para manter
ainda mais próximos as atividades da Casa
junto ao público, obrigando, de certa forma,
quem não tinha intimidade com tecnologia, a
buscarem conhecimento, pois se viram quase
que privados da convivência de seus amigos e
família.
Vale ressaltar então nosso codi cador, ao
a rmar a importância e responsabilidade desse
departamento. Escrever jornalisticamente,
além de exigir talento, é uma ciência e Kardec
tinha orientação para isso. A Revista Espírita e
as Obras póstumas revelam sua preocupação e
preparo como Editor. Orientação recebida da
espiritualidade, após a publicação de O livro dos
espíritos, em 1857, dizia: “De começo, deves
cuidar de satisfazer à curiosidade; reunir o sério
ao agradável: o sério para atrair os homens de
Ciência, o agradável para deleitar o vulgo (...). É
preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida”. Kardec segue
as instruções e deixa um verdadeiro roteiro que,
se aplicado, eleva o patamar de qualquer meio
de comunicação e os resultados que almeja.
Buscava a opinião dos leitores da obra recém-organizada para avaliar sua compreensão,
enaltecendo a importância da troca de impressões, ideias e questionamentos ao estudo losó-
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co lançado. Lembre-se que não havia no século
XIX tanta interação, globalização, nem a imediata
resposta sobre diversas questões.
Hoje, somos bombardeados com informações e facilidades de acesso, muitos já sofrem o
impacto desse excesso, como a falta de tempo dos
chats, da síndrome dos e-mails inúteis e os impactos em nosso corpo biológico. Mas, pergunto:
essas informações têm possibilitado que as
pessoas melhorem, sejam mais equilibradas e
felizes? Aliás, que felicidade é essa que se tem
buscado? E também, quais as “receitas” que a
mídia tem oferecido?
Ora, se desejarmos efetivamente contribuir
na melhoria do cenário social do planeta, quemos atentos às mudanças, lembrando, que antes
de se instruir é preciso aprender a amar, como nos
ditou o Espírito da Verdade, no Evangelho.

Integram o departamento de comunicação, as seguintes coordenações:
A Livraria e Biblioteca, o Jornal
Essência Divina, as Mídias, Eventos
Gastronômicos e Coordenação de Arte.

Livraria

Amar vem primeiro. Eis a questão. Sendo
preciso que nos coloquemos no lugar do outro.
Em nosso caso, daquele que recebe a comunicação - não podemos deixar de re etir sobre o
conteúdo que estamos oferecendo, o que precisaríamos para crescer e capacitarmos para enfrentar as di culdades naturais do caminho árduosuave da evolução. Árduo por exigir trabalho;
suave por nos permitir a serenidade pela libertação dos nossos enganos.
Pensando assim, no amor, sem deixarmos de
lado a técnica e o conhecimento, é claro, teremos
a segurança para elaborarmos uma comunicação
realmente útil, e ciente e agradável, tão sonhada
por Kardec, orientada pela Espiritualidade, e não
apenas para agradar o nosso orgulho, a nossa
vaidade.

Eventos Gastronômicos

A sociedade precisa e espera por isso. Há
também fome espiritual no ar.
“O espiritismo parte do Alto, e não chegará às massas
senão liberto das ideias
falsas, inseparáveis das
coisas novas.”
Kardec, A., Revista Espírita,
1858

Arte Espírita

Essência Divina

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

Gestação
Um Ato de Amor

N

Texto: Vanessa Eleutério

o nal do primeiro semestre de 2019, o
NEES iniciou as quartas-feiras um trabalho denominado “Evangelização no Ventre”.
A Evangelização no Ventre tem como foco o
Espírito reencarnante.
Sabemos que os sentidos do nosso corpo físico
atingem nosso corpo espiritual. E é trabalhando
de forma estratégica, através do sentir da mãe que
alcançamos o objetivo de tocar as bras mais
íntimas deste Espírito no início de sua jornada
reencarnatória, transmitindo-lhe coragem, esforço, paz, dentre tantos outros sentimentos necessários para o seu fortalecimento.
Através deste trabalho buscamos transmitir as
futuras mamães conhecimentos sobre o desenvolvimento integral do bebê, onde as mesmas recebem orientações e trocam informações e experiências, conversando sobre o desenvolvimento
bebê e a experimentar atividades que contribuam
para fortalecer os vínculos entre mamãe e bebê,
desde o período pré-natal e que produzam mudanças no olhar e na prática dessas mães que venham a ter impacto na vida futura de seus lhos,
oferecendo uma base segura para o desenvolvimento da criança através de atitudes de proteção,
afeto, estímulo e cuidado para com elas.
Estabelecer vínculos positivos com a criança
são indispensáveis ao seu processo de desenvolvimento integral. Neste sentido é essencial que a
gestantes, re ita sobre a importância de obter
informações referente ao desenvolvimento do
bebê, de acolher, de cuidar. As ações e emoções da
mamãe passadas ao bebê durante o período gestacional têm impacto duradouro na vida emocional,
intelectual e social da criança.
“Mãe, são três letras apenas as deste nome
bendito
Também o céu tem três letras e nelas cabe o
in nito.”
Mário Quintana
“Seja bem vinda, agraciada! O Senhor está
contigo!”
É com esta saudação que uma a uma as gestantes frequentadoras do NEES são recebidas todas as
Maio de 2020

quartas-feiras no grupo de Evangelização no ventre.
“Evangelizar é fazer despertar o espírito para
sua realidade enquanto lho de Deus, lho da
Perfeição Absoluta e destinado à perfeição relativa.
Para isso, é necessário transmitir ao evangelizando
a emoção que existe em nós acerca das realidades
transcendentais. ¹”
Em um ambiente agradável, as gestantes são
recebidas uma a uma, onde são tocadas de maneira
a se sentirem pertencentes aquele contexto de
amor preparado com muita sensibilidade pelas
tarefeiras. Utilizando a arte como ferramenta,
cantamos, produzimos obras com tintas, recortes,
desenhos que geram re exão e contextualizamos
com as lições do Evangelho.
Trazer Jesus através de suas parábolas, de seus
ensinamentos de maneira a tocar o coração dessas
mulheres, muitas delas ainda meninas, já tem
rendido frutos.
Apesar de o trabalho ter sido iniciado na instituição no nal do primeiro semestre do ano de
2019, percebemos a sensibilização dessas mães
quando se relacionam entre si e com os voluntários, principalmente no momento de compartilhar o
lanche. Também, de pensarem na gravidez como
uma benção concedida por Deus para que possam,
com responsabilidade, auxiliar este ser que vai
nascer a se tornar uma pessoa de bem.
Outro fruto colhido foi à linda apresentação no
nal do ano passado, como encerramento dos
trabalhos, onde as gestantes através de linguagem
corporal, apresentaram uma canção cujo tema
enfatiza os laços de amor que Deus proporciona a
cada mãe junto de seu lho.
Sabemos que o contexto social e o ambiente
in uenciam a vida de cada um. Sendo assim, cada
mãe que chega ao NEES e se sente acolhida, respeitada e pertencente no mundo como lha de Deus
está, automaticamente, in uenciando seu lho
ainda no ventre de maneira positiva.
E é a Ele, Jesus, e a sua mãe Maria, a quem elevamos nossas súplicas, de maneira que não nos falte à
perseverança necessária para que Seu Evangelho
alcance o maior número de corações, auxiliando,
assim, que Sua Luz se espalhe no mundo.
Que Jesus abençoe nossas melhores intenções.
FELIZ DIA DAS MÃES!
03/05
06/05
07/05
10/05
13/05
14/05
17/05
20/05
21/05
24/05
27/05
28/05
31/05

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

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
“Minha mãe - não te deﬁno.
Por mais rebusque o ABC...
Escrava pelo destino,
Rainha que ninguém vê’’.
(EM LOUVOR A MÃE por Meimei)

HORA
PALESTRAS DE MAIO 2020 NEES
EXPOSITOR
15h00
VIDA EM FAMÍLIA E SEUS DESAFIOS
ROGÉRIO ROSSOL
14h00
REFORMA ÍNTIMA
ERON MAURÍCIO PEREIRA
14h00
AÇÃO E RESPONSABILIDADE
LORENI OLIVEIRA NETO
Públicas
suspensasVERA FACHINELLI
15h00As Palestras
AMAR AO PRÓXIMO
COMO Aestão
SI MESMO
14h00
LAÇOS
DE prevenção
FAMÍLIA
PAULO HENRIQUE CHIESORIN
para
da Covid-19.
14h00
A FAMÍLIA
CLÁUDIO MARCELO DE SOUZA
Acompanhe
através
do Facebook, a transmissão
15h00
PERDÃO
E EVOLUÇÃO
ROGÉRIO ROSSOL
A PACIÊNCIA
ROSA BASSO
ao14h00
vivo de
palestras nos mesmos dias e horários.
14h00
PEDI E SE VOS DARÁ
ARARIPE RIBEIRO DE AGUIAR
15h00https://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
PROMOVER O BEM É CONSTRUIR A PAZ
MARCELO FISCHER
14h00
MÃES
JAIME NUNES
14h00
O SERMÃO DO MONTE
RÔ PACHECO
15h00
TEMA LIVRE
ROGÉRIO ROSSOL
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INFORMAÇÃO & CULTURA
A Morte Não Existe
Henri Regnault
Henri Regnault teve a feliz
ideia de apresentar um
minucioso estudo da obra
de Léon Denis, o grande
discípulo e o perfeito continuador do Mestre Allan
Kardec. Em "A Morte Não
Existe", encontraremos
provas irrefutáveis da possibilidade que os
desencarnados têm de se comunicar com os
vivos. (...). Do conjunto de ores esplendentes,
colheu as mais belas para torná-las admiradas,
com um brilho maravilhoso. Colocou, bem
apropriadamente, no mesmo pedestal o Mestre
e o discípulo.

E a Vida Continua...
Chico Xavier

Perturbações Espirituais
Divaldo Franco

O Espírito André Luiz apresenta as histórias de Ernesto
e Evelina, indivíduos adoentados que se conhecem às
vésperas de serem submetidos a cirurgias de alto risco.
Logo, ambos descobrirão
que a enfermidade que compartilham é apenas o início de uma incrível trajetória de amor, amizade, esperança e fé, rumo ao
progresso e à realização espiritual. riências mediúnicas. Trata-se de um livro que apresenta o retrato da criatura ao desencarnar e mostra como a
vivência dos habitantes do plano espiritual está
relacionada com sua condição mental.

Série - A Vida no Mundo Espiritual
Pelo Espírito André Luiz

Este livro é um breve relato em
torno do intercâmbio entre as
duas esferas da vida, especialmente cuidando das perturbações espirituais resultantes da
suprema ignorância que se
permitem os Espíritos infelizes, na sua luta inglória contra
o Mestre Jesus e Sua doutrina. Desejamos com a
presente obra alertar os companheiros descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do
renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da
última hora, comprometidos com os benfeitores
da Humanidade que neles con am.

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS

Libertação
Volume 6

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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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

VAMOS JUN

CAMPANHA TRAGA SUA GARRAFINHA COM ÁGUA
S
TO

R E D U ZI R

O

O NOSSO PLANETA AGRADECE

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

Baixe nosso
aplicativo, por
Android ou IOS
da Casa de
Jesus

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

ÁSTICO?

HORÁRIOS CASA DE JESUS

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.

PL

Dando con nuidade a curiosidade e esclarecimento das
obras de André Luiz, referente à vida no mundo espiritual,
este sexto livro psicografado por Chico Xavier, tem como
resumo o esforço dos benfeitores espirituais em favor dos
Espíritos voltados ao mal, e como esses infelizes buscam
inﬂuenciar a humanidade.
Descreve o resgate de Margarida do processo obsessivo
conduzido por Gregório, chegando a produzir suspense, quando o autor narra de
maneira simples, os ambientes soturnos e aterrorizantes de uma estranha cidade
no plano espiritual. Aborda interessantes temas que são indispensáveis ao conhecimento dos que se dedicam à desobsessão e elucida sobre o processo de transformação perispirí ca com o obje vo de não se tornar visível para en dades inferiores.
Descreve a paisagem de vasto domínio das sombras, relatando a sensação angus ante ao a ngirem o império das inteligências perversas, realçando a importância da
prece.
No cia como se processa uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis da colônia
purgatorial, sob a direção de Gregório, quando se dá um caso de licantropia, em que
uma infeliz mulher assume a posição de loba, em virtude dos abortos come dos em
vida.
Descreve certo aparelho composto de pequeninos espelhos que é aplicado ao campo vibratório das criaturas e fornece interessantes dados ob dos em uma excursão
junto aos instrutores Gúbio e Elói, para aprenderem a natureza e caracterís cas dos
ovoides.
Enfa za que o amor é o sen mento redentor de todos os pecados, esclarecendo
que a personalidade responsável pela desarmonia converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa, e ﬁnalmente enaltece a
importância da aplicação dos passes, revelando que a benfeitora Ma lde se materializa para resgatar seu ﬁlho Gregório, lembrando que o trabalho de reajustamento é
ar go de lei irrevogável, lembrando a promessa de Jesus: “Aquele que persevera até
o ﬁm será salvo.”

• 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.

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 - Maio de 2020

