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EDITORIAL

E

m o Livro dos Espíritos, nos comentários à
questão 738 dispõe: “venha por um agelo a
morte, ou por uma causa comum, ninguém
deixa por isso de morrer, desde que haja
soado a hora da partida. A única diferença,
em caso de agelo, é que maior número
parte ao mesmo tempo”.
Com o espiritismo, entendemos que os
resgates são necessários e se sofremos na atualidade com uma pandemia, esta veio para nos
ensinar.
Na questão 740 do mesmo livro, os Espíritos Superiores esclarecem que “os agelos são
provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua
paciência e resignação ante a vontade de
Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo”.
Sempre que uma falta é cometida, a reparação dos erros praticados individual ou coletivamente, se faz necessária. Então individual
ou coletivamente a lei de ação e reação age

sobre uma ou mais pessoas. Quando o Espírito
retorna ao mundo espiritual, conscientizandose dos males praticados roga os meios precisos
a m de resgatá-los, porque a semeadura é
livre, mas a colheita é obrigatória.
Mas Jesus nos consola ao dizer “não se
turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede
também em mim” (João-14.1). Portanto nestes dias de incertezas permaneçamos em paz,
porque Jesus e os Bons Espíritos velam por nós,
sob a alegria do Evangelho, deixando que as
vibrações de amor de Jesus nos encontrem, e
suas doces consolações acalmem nossos medos e angústias.
Faz-se mister exercitarmos a fé, que nos
sustentará e nos impulsionará ao esforço diário
para nosso burilamento, vencendo nossa inferioridade, pois com o aperfeiçoamento de nós
mesmos estaremos aptos a re etirmos sobre a
sabedoria da Lei de Deus, e entendermos o
porquê dos nossos sofrimentos.
Pela psicogra a de Chico Xavier, Emmanuel nos deixa essa lição: “criamos a culpa e
nós mesmos engenhamos os processos desti-

nados a extinguir-lhe as conseqüências. E a
Sabedoria Divina se vale dos nossos esforços
e tarefas de resgate e reajuste a m de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais
amplos no que diga respeito à nossa própria
segurança. É por este motivo que, de todas as
calamidades terrestres o Homem se retira
com mais experiência e mais luz no cérebro e
no coração, para defender-se e valorizar a
vida”.
A Fé aliada a oração, são recursos valiosos
que aplicados em nossos dias nos darão a conança para enfrentarmos as di culdades. Em
um mundo de provas e expiações, a dor é o
remédio amargo para a cura de nossos males,
mas está em nós o poder do alto cultivo das
sementes divinas, Jesus é a Luz do mundo, e
que ela brilhe em nossos corações para investirmos no amor, pois esse sentimento por
excelência tem a capacidade de transformar
situações.
Boa leitura e votos de muita paz! .
Luzia Lúcia Hoier
Presidente da Casa de Jesus

ESCALA DE PALESTRAS

Jésus Gonçalves
Anjo de redenção
Do Céu desceste resplendente e puro
E no santo mistério em que te apagas
Vestiste-me o burel de sânie e chagas
E algemaste-me a lenho estranho e duro.

Jésus Gonçalves nasceu em
12 de julho de 1902, na
cidade de Borebi, Estado de
São Paulo.
Surgindo-lhe os sintomas do
Mal de Hansen, em 1930,
internou-se num hospital, daí
se transferindo para o Asilo
Colônia de Pirapitingui, onde
desencarnou, em 16 de
fevereiro de 1947, e onde
dirigia um Centro Espírita.

Nume solar pairando no monturo,
Terno, escondendo as ﬂores com que afagas,
Ouviste-me, em silêncio, o choro e as pragas,
Doce e invisível no caminho escuro!...
Mas, da cruz de feridas que me deste,
Libertaste meu ser à Luz Celeste,
Onde, sublime e fúlgido, ﬂamejas!

As Palestras Públicas estão suspensas
por 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

E agora brado, enﬁm, de alma robusta:
– Deus te abençoe, ó Dor piedosa e justa,
Anjo da redenção! bendito sejas!...
Francisco Cândido Xavier
Parnaso de Além-Túmulo - página.246
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Datas Espíritas
de Julho
02/07/1843 - Desencarna em Paris o criador da Homeopatia, Samuel Frederico C. Hahnemann.
06/07/1932 - Editada a primeira edição do livro
Parnaso de Além Túmulo, pela mediunidade de
Chico Xavier.
07/07/1930 - Desencarne de Arthur Conan Doyle,
criador do famoso detetive Sherlock Holmes. Adepto do Espiritismo, Conan Doyle escreveu A História
do Espiritismo.
09/07/1918 - Desencarna na Itália a famosa médium
Eusápia Paladino. Os fenômenos físicos produzidos por meio dessa médium foram de vários matizes:
movimento de objetos, levitação de mesas e dela
própria, aparição de luzes, materializações, execução de trechos musicais sem contato humano, por
meio de vários instrumentos. Os inúmeros cientistas
que ﬁzeram pesquisas por seu intermédio, em centenas de sessões, eram ferrenhos opositores do Espiritismo, e objetivavam tão somente demonstrar possíveis fraudes. No entanto, ela conseguiu convencer a
grande maioria desses sábios, apesar de eles desconhecerem os mais elementares rudimentos sobre a
dinâmica dos fenômenos mediúnicos. Fontenay
conseguiu fotografá-la com as mãos presas pelos
observadores, enquanto de sua cabeça saíam várias
mãos; Cesare Lombroso se declarou "convencido e
entristecido por haver combatido tantas vezes a
possibilidade dos fenômenos espíritas." Eusápia era
analfabeta, era extremamente bondosa e caridosa.
12/07/1902 - Nascimento de Jésus Gonçalves. Hanseniano, internado na colônia de Pirapitingui, dirigiu
um Centro Espírita naquele local.
15/07/1876 - Na Inglaterra, é realizada uma reunião
de efeitos físicos com o médium Slade, em plena luz
do dia, quando um Espírito se materializa à vista de
todos os presentes.
16/07/1193 - Itália, nasce Clara, em Assis, religiosa
do tempo de Francisco de Assis, vivida também por
Joanna de Ângelis, Guia Espiritual do médium Divaldo; desencarnou na mesma cidade, em 11 de
agosto de 1253.
17/07/1919 - Desencarne de William Crookes, físico
de renome internacional, descobridor da energia
radiante, tornou-se espírita ao estudar os fenômenos
de materialização do espírito Katie King.
20/07/1918 - Desencarne da médium Elizabeth
D'Esperance. A médium viveu em meio dos casos
mais estranhos, desde a mais tenra idade. Descreve
as suas aventuras com Espíritos de aparência infantil, que com ela brincavam. Suas faculdades mediúnicas se intensiﬁcaram com o decorrer dos anos,
especialmente no campo das materializações, onde
conseguiu resultados verdadeiramente impressionantes. Na obscuridade escrevia respostas a questões formuladas por pessoas que as buscavam em
uma biblioteca inteira. Tais indagações eram formuladas de forma aleatória, em inglês, alemão ou latim
e mereciam respostas no mesmo idioma, sem qualquer espécie de erro de estilo ou de gramática. Aﬁrmou o Dr. William Oxley que conseguiu, por meio
da médium, a materialização de 27 rosas e outras
plantas em uma só sessão.
28/07/1890 - Na Inglaterra, em reunião de efeitos
físicos, com a médium Elizabeth D'Esperance,
materializa-se um lírio dourado, com 7 pés de altura,
estando presentes vários cientistas, entre os quais o
Prof. Alexandre Aksakof.
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O

momento convida-nos ao recolhimento íntimo, estado tão necessário para um
mergulho em nossa consciência. A nal, cada
criatura é o árbitro da sua própria realidade.

Sem dúvida, compartilhamos as vibrações de um fenômeno muito signi cativo
para a humanidade, pois todos, independentemente de classe, condição pessoal ou social,
nos vemos envolvidos pelos desa os e sofrimentos relacionados à pandemia do Coronavírus.
A oportunidade, contudo, é propícia para
aguçar nossa re exão, buscando compreender que nada ocorre que não seja re exo da
Justiça Divina.
Por desígnio divino, toda criatura é destinada a atingir a perfeição.
Na longa jornada da caminhada evolutiva, o ser humano experimenta sucessivas
reencarnações, a m de se libertar das imperfeições morais e aperfeiçoar valores para se
alçar, um dia, à plenitude da felicidade que
lhe é reserva por Deus.
Movido pela própria consciência e pelo
livre arbítrio, cada indivíduo sofre as consequências quando se afasta da observância das
leis divinas, que são eternas e imutáveis. A
cada ação surge uma reação equivalente, que
é da natureza do aprendizado.
Vivemos, ainda, num mundo de provas e
expiações. De acordo com o Evangelho
Segundo o Espiritismo (Cap. V, item 4), duas
são as fontes das vicissitudes da vida: ou tem
causa na vida presente, ou em vidas passadas.
Conforme nos esclarece a Doutrina
Espírita, como decorrência das faltas cometidas, a expiação consiste nos sofrimentos
físicos e morais que podem se manifestar

Texto: Maury Roberto Viviani
tanto na vida atual como no plano espiritual,
ou ainda em outra existência (KARDEC,
Cap. VII, O Céu e o Inferno).
Para todo o mal causado é necessária a
reparação. E o melhor remédio é, sempre, a
prática do bem.
Mas a responsabilidade também é coletiva. A nal, no curso das existências, o indivíduo está inserido em agrupamentos, seja na
família, no trabalho, nas nações, e nas diversas relações sociais. Ao compartilharem
objetivos e vicissitudes comuns formam
individualidades coletivas. Nessa condição,
quando cometem faltas, são coletivamente
suscetíveis às consequências. (KARDEC,
Obras Póstumas).
São as expiações coletivas, que podem
ser observadas quando acontecem por intermédio de enfermidades, pandemias, guerras, desajustes familiares e afetivos, guerras,
convulsões sociais e políticas, catástrofes
naturais, desencarnes coletivos, e toda uma
série de outros dissabores que obrigam ao
compartilhamento do sofrimento.
Participes do mesmo débito, os mecanismos de reajuste atingem então aqueles que se
comprometeram conjuntamente, de maneira a proporcionar a sensibilização e o aprendizado necessário.
Mas, lembremos da Justiça Divina, cultivando a fé e a esperança. Os benfeitores
espirituais já nos a ançaram, nos Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que “...todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento: o do amor do bem e se unirão por um
laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro”.
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Maria Dolores

M

aria Dolores nasceu em 10 de setembro de
1901 na cidade de Bon m de Feira, na Bahia, formou-se professora em 1916, e lecionou em escolas de
Salvador (BA), incluindo o Educandário dos Perdões e o Ginásio Carneiro Ribeiro. Além de comprometida com a Educação sempre demonstrou grande
interesse pela produção literária.
Conheceu o Espiritismo em Itabuna, quando já
estava casada com o italiano Carlos Larocca. O casal
não teve lhos biológicos e adotaram seis meninas
como lhas do coração.
Foi colaboradora assídua de jornais baianos, por
13 anos, dedicando-se à Arte Poética, foi redatorachefe da página feminina do Jornal O Imparcial,
além de colaboradora neste e no Diário de Notícias.
Em 1947, mudou-se para Salvador com o esposo
ajudando-o na administração do Café Baiano e da
tipogra a A Época, ambos de propriedade de Carlos
Larocca. Maria Dolores fez parte da Legião da Boa
Vontade, a quem prestou serviços de bene cência,
partilhando seus dons de pianista, pintora, costureira e dedicada à arte culinária. Dedicou-se, também,
ao Lar das Meninas Sem Lar em Salvador.
Maria Dolores também foi colaboradora da obra
de Divaldo Pereira Franco, sendo que algumas das
primeiras louças e talheres foram por ela doadas,
além de trabalhar voluntariamente na instituição incluindo-se a confecção de cartões de Natal, pintados por suas mãos para serem vendidos em benefício
daquela Casa.
Maria Dolores desencarnou em 27 de julho de
1958, vitimada por grave pneumonia, que a levou à
internação no Hospital Português, em Salvador
(BA).
Anos depois, a poetisa passou a ditar lindos
poemas do mundo espiritual, através de médiuns
como Francisco Cândido Xavier e Divaldo Franco.
Antologia da Espiritualidade foi a sua contribuição
para a FEB Editora. De 1971 a 2002, foram trinta e
um anos em que Maria Dolores esteve associada ao
mandato mediúnico de Chico Xavier, colaborando
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Texto: Alexandre Esótico
em 8 livros.
Seus poemas ainda nos dias de hoje, nos sensibilizam e nos consolam. Emmanuel em um de seus
prefácios a chama de “denodada Obreira do Eterno
bem”.
Conheça um dos poemas de Maria Dolores, do
livro Antologia da Espiritualidade de 1971 editado
pela FEB.
VIDA (Maria Dolores)
Não digas, coração, que a vida é triste,
Porque a vida é grandeza permanente
E a Natureza, em tudo, é um cântico de glória,
Desde o sol à semente.
Mágoas? Dizes que as mágoas lembram trevas,
Que nem de longe sabes entendê-las...
Contempla o céu noturno, revelando
Avalanches de estrelas.
Asseveras que os sonhos são feridas,
Quais picadas de espinhos agressores...
Fita o verde das árvores podadas,
Recobertas de ores.
Nos dias de a ição, ante a força das provas,
Recorda, na amargura que te oprime,
Que a ostra faz nascer do próprio seio em chaga
A pérola sublime.
Assim também, nas trilhas da existência,
Se choras sem apoio e caminhas sem paz,
Não te queixes do mundo... Serve, ama,
Espera e vencerás.
A vida!... Toda vida é luz eterna,
Escalando amplidões e buscando apogeus...
E a presença da dor, em qualquer parte,
É uma bênção de Deus.

Saiba mais
Como neste mês, no dia 14 do ano de 1942, desencarnou Manoel Philomeno de Miranda, autor de muitas
obras espíritas, que quando encarnado e desencarnado, dedicou-se profundamente à mediunidade, e
dentre muitos livros, não podemos esquecer a trilogia, cujos títulos se encontram na última página, O
mencionado autor conheceu o Espiritismo através do
médium Saturnino Favila, e logo se relacionou com
José Petitinga, sendo um dos maiores baluartes do
Espiritismo no Brasil. estabelecendo relações com ele.
Sobre as suas últimas palavras, assim escreve A M.
Cardoso e Silva: “Agora sim! Não vou porque não
posso mais. Estou satisfeito porque cumpri o meu
dever. Fiz o que pude ... o que me foi possível. Tome
conta dos trabalhos, conforme já determinei.” Era
antevéspera da sua desencarnação.
Divaldo Pereira Franco nos conta como iniciou seu
relacionamento com o amoroso Benfeitor: “No ano
de 1950, Chico Xavier psicografou para mim uma
mensagem ditada pelo Espírito José Petitinga e no
próximo encontro uma outra ditada pelo Espírito
Manoel Philomeno de Miranda, que me apareceu no
ano de 1970, dizendo que na Terra, tendo exercido
vários cargos, dedicando-se, especialmente à tarefa
do estudo da mediunidade e da desobsessão.’’ Quando
chegou ao Mundo Espiritual foi estudar em mais
profundidade as alienações por obsessão e as técnicas
correspondentes da desobsessão.
Disse-me que gostaria de escrever por meu intermédio. “Levou-me a uma reunião, no Mundo Espiritual,
onde reside, e, mostrou-me como eram realizadas as
experiências de prolongamento da vida física através
da transfusão de energia utilizando-se do perispírito(...) levou-me a uma curiosa biblioteca. Mostroume como são arquivados os trabalhos grá cos que se
fazem na Terra. Disse-me que, quando um escritor ou
um médium, seja quem for, escreve algo que bene cia
a Humanidade - no caso do escritor - é um pro ssional, mas, o que ele produz é edi cante, nessa biblioteca ca inscrito, com um tipo de letra bem característico, traduzindo a nobreza do seu conteúdo. À medida
que a mente, aqui, no planeta, vai elaborando, simultaneamente vai plasmando lá, nesses chários muito
sensíveis, que captam a onda mental e tudo imprimem’’.
“Quando a pessoa escreve por ideal e não é remunerado, ao se abrirem esses livros, as letras adquirem relevo e são de uma forma muito agradável à vista, tendo
uma peculiar luminosidade. Se a pessoa, porém, o faz
por ideal e estando num momento difícil, sofrido,
mas ainda assim escreve com beleza, esquecendo-se
de si mesma, para ajudar a sociedade, a criatura humana, ao abrir-se o livro, as letras adquirem uma vibração musical e se transformam em verdadeiros cantos,
em que a pessoa ouve, vê e capta os registros psíquicos
de quando o autor estava elaborando a tese’’ O oposto
também é verdadeiro.
(...) “Eis porque vale a pena, quando estamos desalentados e sofridos, não desanimarmos e continuarmos
as nossas tarefas, o que lhes dá um valor muito maior.
Porque o trabalho diletante, o desportivo, o do prazer,
já tem, na própria ação, a sua grati cação, enquanto o
de sacrifício e de sofrimento exige a abnegação da
pessoa, o esforço, a renúncia e, acima de tudo, a tenacidade, para tornar real algo que gostaria que acontecesse, embora o esteja realizando por entre dores e
lágrimas.”
Fonte: Projeto Manoel P. de Miranda - Reuniões Mediúnicas
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Necessidade da Encarnação
Texto: Rogerio Rossol

O

tópico referente a reencarnação dos espíritos remonta tempos antigos, fazendo parte da
tradição dos povos, não foi “inventada” a partir
dos conceitos da Doutrina Espírita, e é con rmado por Jesus, basta analisarmos o diálogo do
Mestre com o fariseu Nicodemos que está no
Evangelho de João, 3.3: “Na verdade, na verdade
te digo que aquele que não nascer de novo, não
pode ver o reino de Deus.”
Em O Livro dos Espíritos a Espiritualidade
Superior é questionada por Kardec de forma
objetiva na questão 132: - Qual o objetivo da
encarnação dos Espíritos?

“Deus lhes impõe a encarnação com o m de
fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação;
para outros, missão. Mas, para alcançarem essa

‘‘4

A Encarnação diz respeito a primeira oportunidade de nascimento do Espírito num corpo
físico e a Reencarnação corresponde as diversas
oportunidades de renascimento do Espírito, num
mesmo planeta ou em outro, de acordo com seu
grau de evolução. É uma lei natural, que favorece
a depuração do Espírito. Diversas existências
corpóreas são oportunidades de reparar equívocos cometidos em vidas anteriores e de desenvolver novos aprendizados. Toda Reencarnação é
antecedida de um planejamento, garantindo que
o Espírito renasça no meio propício e junto as
pessoas onde se faz necessário aprendizado e

acertos espirituais. É a base da justiça e da misericórdia de Deus, não condenando, mas concedendo
ao Espírito a oportunidade de corrigir equívocos,
devidos a ignorância de não saber medir consequências de suas ações. Trata assim do reajuste da
consciência culpada perante as leis sábias e amorosas que governam o universo. Não há isenção para
ninguém, destinado a todas as criaturas, sendo um
processo de aquisição da felicidade.
Vinculados aos erros cometidos, os acertos são
promovidos através de provas e expiações, buscando o desenvolvimento moral e intelectual de cada
ser. A m de impulsionar o progresso, as provas são
obstáculos naturais, enquanto expiações são provas
dolorosas e mais difíceis, decorrentes de um endividamento maior. As reparações referentes as Reencarnações seguem os ditames da lei de causa e efeito,
mas a quitação da dívida pode ser feita pela dor
(provações/expiações) ou pela prática do amor,
seguindo assim o que Pedro nos deixou registrado:
“Tendo antes de tudo ardente amor uns para com
os outros, porque o amor cobre uma multidão de
pecados.” (1, Pedro, 4:8.)

Sono e Sonhos

02 ... Esses Espíritos, quando dormem, vão
para junto dos seres que lhes são superiores. Com
estes viajam, conversam e se instruem. ... Isto, pelo
que concerne aos Espíritos elevados. Pelo que
respeita ao grande número de homens ... vão,
enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca
de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui
tanto se deleitam. ...” [1]
Sendo os sonhos objeto de curiosidade bem
como de pesquisas sérias desde tempos imemoriais da humanidade, é natural que até os dias de
hoje atraiam a nossa atenção por diversos motivos. Se relembrarmos que no velho testamento,
em Gênesis a partir de 37, se conta a história de
José do Egito, que cai nas graças do faraó por
interpretar um sonho deste, isto foi escrito aproximadamente entre 1500 e 1400 AC, temos uma
ideia de como o assunto desperta o interesse.
Entretanto, sentimos decepcionar os amantes do miraculoso e sobrenatural, já que o sonho
nada tem de místico, é um fenômeno totalmente
natural, que Kardec discute bem nas questões
400 a 418 [2].
Para o espírita, que compreende a natureza
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perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da
existência corporal: nisso é que está a expiação.
Visa ainda outro m a encarnação: o de pôr o
Espírito em condições de suportar a parte que lhe
toca na obra da criação. Para executá-la é que, em
cada mundo, toma o Espírito um instrumento em
harmonia com a matéria essencial desse mundo, a
m de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens
de Deus. É assim que, concorrendo para a obra
geral, ele próprio se adianta...”

do ser humano e sua formação em 3 partes distintas, Espírito, períspírito e corpo físico, não é
difícil compreender o que Kardec discute nestas
questões, isto é, ca bem claro que sonhos nada
mais são do que recordações parciais daquilo que
fazemos durante nosso sono físico, já que o Espírito, que não tem a necessidade de repouso como
o corpo físico, aproveita o instante em que os
laços que o prendem a este último se afrouxam,
para se libertar e fazer o que determina o seu livre
arbítrio durante o período.
Maravilhosa dádiva divina, que nos permite, pelo menos por mais ou menos 1/3 de nosso
tempo aqui na jornada física, que possamos nos
libertar e recuperar grande parte das faculdades
do espírito, que cam “abafadas” pelo contato
com a matéria pesada do corpo. Isto nos dá mais
lembranças, capacidade de nos transportarmos
instantaneamente a lugares distantes, mesmo
que do outro lado do mundo, visitar entes queridos, desencarnados ou encarnados, etc. Resumidamente, é como se alternássemos 16h encarnados e 8h de cada dia como desencarnados, semi
libertos.
Mas o maravilhoso também pode ser ruim

Texto: Leandro de Souza

e, como tudo no universo, segue as leis de causa e
efeito: se nossa sintonia é boa, isto é, nos emocionamos com as coisas belas, superiores, exemplos de
alto signi cado moral, assim como praticamos atos
compatíveis com a moral elevada, vamos sintonizar com espíritos até superiores a nós, e tirarmos
um ótimo proveito das horas de repouso, aprendendo coisas novas, sendo consolados, se atravessarmos momentos difíceis, revendo aqueles que
nos são caros.
Mas não vamos nos iludir: o contrário também funciona – aqueles que se entregam ao vício,
emoções inferiores, como ódio, insegurança, inveja, etc., vão também encontrar durante este período, espíritos de igual sintonia os quais, além de não
nos ajudar em nossa evolução, nos empurram mais
em direção ao “abismo” dos vícios.
Mas, lógico, não temamos: a escolha é sempre
nossa e a prece é um ótimo recurso sempre para
que controlemos a qualidade dos nossos sonhos.
Referências:
[1] Kardec, Allan: in O Livro dos Espíritos, Rio de
Janeiro: FEB, 1995, 76ª edição. Questão 402;
[2] Obra citada, questões 400 a 418;
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO

Divulgação da Doutrina Espírita
“Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão
provas, aos pequenos e simples que a aceitarão; porque, principalmente entre os mártires do
trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de
decisão e coragem! Mãos à obra! O arado está pronto; a terra espera; arai! (...) (O
Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XX, item 4).

T

oda atividade de estudo, divulgação e

prática da Doutrina Espírita só será correta e

e ciente quando executada dentro dos princípios morais do Evangelho de Jesus.
E é amparado nessas ideias que o departamento doutrinário de uma Casa Espírita desenvolve suas atividades diante do público.
As exposições são realizadas de forma a
atender ao propósito de divulgação da Doutrina Espírita em seus aspectos cientí cos,
losó cos e religiosos, mas, e, principalmente, através de palavras simples e claras levar o
consolo e o conforto a todos que ouvem e
procuram conhecimento e auxílio.
“Reconhecê-los-eis pelos princípios da

necem em nossas atitudes.

esforços, a m de que o Senhor, ao chegar,

verdadeira caridade que eles ensinarão e

A tecnologia se mostrou uma aliada e atra-

encontre acabada a obra', porquanto o Se-

praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número

vés das “lives” as exposições doutrinárias se-

nhor lhes dirá: 'Vinde a mim, vós que sois

de a itos a que levem consolo; reconhecê-

guiram transmitindo a mensagem do Evange-

bons servidores, vós que soubestes impor

los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua

lho com a mesma amorosidade, responsabili-

silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discór-

abnegação, pelo seu desinteresse pessoal;

dade e acolhimento de sempre.

dias, a m de que daí não viesse dano para a

reconhecê-los-eis, nalmente, pelo triunfo
de seus princípios (...)” (O Evangelho segundo o Espiritismo. 1a edição especial, Rio de
Janeiro: FEB, 2004. Cap. XX, item 4.)

O fato de continuarmos ligados em pensamento à Doutrina Espírita, aos trabalhos, à
Casa de Jesus nos conecta aos irmãos espiritua-

obra (...)”. (O Evangelho segundo o Espiritismo. Cap. XX, item 5, “Os Obreiros do Senhor”).

is que continuam as suas tarefas no nosso hos-

A gratidão deve ser o sentimento amoroso

Em tempos especiais como os que esta-

pital, escola e templo. Templo, esse, que está

que nos une. Gratidão pela vida, pelas oportu-

mos vivendo, em que as portas físicas da nos-

albergado no coração de cada um que pensa,

nidades, por estarmos inseridos e partilhando

sa Casa Espírita estão fechadas, a Doutrina

que ora, que vivencia os conhecimentos que a

dos ideais espíritas. Que a postura de cada um

amorosa do Mestre continua em nossas práti-

codi cação de Kardec nos trouxe. Devemos,

seja de oração, aquela oração que nos livra de

cas diárias e a vivência do seu Evangelho tam-

assim, ser aqueles que partilhamos do pão

todo o mal porque nos esforçamos para que

bém, e, foi com esse pensamento de manter a

espiritual, que somos receptivos à intuição

assim seja e para que mereçamos. O Mestre

união e sintonia entre os membros que a for-

benevolente, que doamos o que há de melhor e

amoroso nos convida para a sua vinha, aceite-

ma de conexão se alterou para o uso das tec-

mais agradecido dentro de nós.

nologias disponíveis, mas os princípios bási-

“Ditosos os que hajam dito a seus irmãos:

cos e os ideais de caridade e gratidão perma-

'Trabalhemos juntos e unamos os nossos
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mos o convite com alegria e coloquemos em
prática a sua mensagem de perdão, esquecimento das ofensas e práticas no Bem.
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NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

A Relevância do Berçário
na Evangelização Infantil
“Os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar
os Centros Espíritas como a Escola mais importante de nossa alma,
porque é no Templo Espírita que nós recebemos de outros e podemos
doar de nós mesmos os valores que servirão a cada um de nós para
a vida eterna [...]”. (Chico Xavier)

Texto: Paulo Henrique Chiesorin - Voluntário NEES

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

N

a percepção de estudiosos da doutrina
espírita, a Casa Espírita é, sem dúvida, a “Escola
da Alma”.
Nesta linha de pensamento, da “Escola da
Alma”, a Casa Espírita, por intermédio da Evangelização Infantil – desde o berçário até os 6
anos de idade - já procura mostrar que a tarefa
da evangelização espírita infanto-juvenil é do
mais alto signi cado dentre as atividades
desenvolvidas pelas instituições espíritas. Ali
são dados os passos iniciais da Evangelização
Infantil, nas Casas Espíritas.
A Casa de Jesus, por intermédio do Núcleo Espírita Erna Schimdt (NEES), também
disponibiliza este tipo de atendimento às crianças e as gestantes e lactantes da Vila Conde de
Vila Verde, em Camboriú/SC.
Nas quartas-feiras, se pode constatar este
trabalho incansável das Voluntárias do berçário
e, também das responsáveis pela evangelização
infantil.
Esta equipe – Voluntárias do berçário e
evangelizadoras – em sua maioria possuem
muitos anos de experiência, de dedicação e de
ex-perimentação em cuidar de crianças. Assim
sendo, dão valorosa contribuição às gestantes/lactantes e aos bebês.
Há um esforço concentrado e harmônico
entre todas as equipes de Voluntárias(os) do
NEES, seguindo as orientações de diversos
Departamentos que constituem a estrutura
organizacional da Casa de Jesus.
Deve ser ressaltado a responsabilidade
atribuída às Voluntárias por cuidar e assistir os
bebês, que lhes são con ados, no espaço de
tempo em que outras atividades se desenvolJulho de 2020

vem no NEES, com a participação das lactantes/mães.
O cuidar e assistir dessas Voluntárias do
berçário envolve desde a troca de fraldas, cuidados com a higiene dos bebês, encaminhamento à
orientação médica, se for constatada alguma
necessidade, conversa com as jovens mães, orientando e mostrando os melhores e mais adequados cuidados quanto a alimentação, higiene
e outros assuntos.
Vale a pena destacar a importância destes
trabalhos desenvolvidos pelo Time NEES, proporcionando que o Centro Espírita cumpra seu
papel de “Escola da Alma”. Dessa forma, contribui, com bons ensinamentos e exemplos, para a
forma de ver e viver a vida dos assistidos, desde
as idades mais tenras.
Alguns objetivos que se podem estabelecer
nestas propostas de evangelizar, a partir do berçário, seriam de possibilitar aos bebês:
• Sentir as vibrações amorosas dos Espíritos benfeitores;
• Perceber os laços afetivos e de carinho e
amor oriundos dessa relação, entre pais e lhos;
• Vivenciar atividades cristãs de estímulo
ao seu desenvolvimento espiritual;
• Outros.
Ao lado do atendimento material que é
proporcionado, semanalmente, por estas Voluntárias da Casa de Jesus também é disponibilizado o “alimento espiritual’’ sob a forma de vibrações e demonstrações de muito amor e de solidariedade. En m, na prática mais expressiva da
Caridade: “O Amor ao próximo.”
Que Deus as ilumine hoje e sempre e lhes
dê muitas orientações e bênçãos nestes difíceis
momentos por que passa a humanidade.

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
As Palestras Públicas estão suspensas
por prevenção contra Covid-19.
Acompanhe através do Facebook,
a transmissão ao vivo de palestras
nos mesmos dias e horários.

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

https://www.facebook.com/
centroespiritacasadejesus
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INFORMAÇÃO & CULTURA
Transição Planetária
Divaldo Pereira Franco
Estamos no limiar da grande transição, em que o
nosso planeta passará da
condição de mundo de
provas e expiações para
mundo de regeneração.
Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará,
obviamente, num passe de mágica, pois se trata
de um processo de transformação lento e gradual, porém, impostergável. Eles passarão
algum tempo em outras esferas, aprendendo as
Leis do Amor e do Bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta, para dar seu
contributo em benefício do progresso da
Humanidade.

Amanhecer de
Uma Nova Era
Divaldo Pereira Franco
o nobre Espírito Manoel
Philomeno de Miranda,
referindo-se à transição
planetária pela qual passa o
nosso planeta, não só do
ponto de vista geológico,
mas especialmente no que diz respeito aos aspectos moral e espiritual, esclarece-nos que espíritos
evoluídos procedentes de outras dimensões descem às sombras da Terra atendendo ao apelo de
Jesus, a m de contribuírem em benefício dos
seus irmãos da retaguarda, no grande e decisivo
momento em que poderão ascender a outros
planos para fruírem as bênçãos da harmonia
cósmica.

Perturbações Espirituais
Divaldo Pereira Franco
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 faz parte da série que iniciamos
com o Transição Planetária e o Amanhecer de Uma
Nova Era, abordando os desa os modernos em
forma de obsessões coletivas e individuais, Jesus e
Sua doutrina. Jesus vela pela barca e a conduz com
segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas
todas as tentativas de di cultar-lhe o ministério de
amor e de misericórdia.

Série - A Vida no Mundo Espiritual
Pelo Espírito André Luiz

Nos Domínios da Mediunidade
Volume 8

Esta oitava obra que fala do mundo verdadeiro, o autor
estuda o intercâmbio com o mundo espiritual, ampliando o conceito da mediunidade, analisando todos os
aspectos. André Luiz e Hilário, sob a orientação do
instrutor Áulus, assistem reuniões mediúnicas domiciliares e ins tuições espíritas, aprofundando o conhecimento a respeito das percepções psíquicas do homem,
e assegurando que a mente é a base de todos os fenômenos. Reconhecendo o
intercâmbio demonstra a coexistência dos vivos com os mortos, comprovando
que a vida não cessa com a morte sica. O autor examina a aﬁnidade de correntes mentais entre encarnados e desencarnados, através diversas complexidades
e desdobramentos, além da importância da prece e outros meios, sugerindo o
fenômeno do animismo e licantropia. Repassa todo o seu aprendizado de forma
compreensível, revelando no capítulo 16 os mecanismos do receituário mediúnico. Adverte sobre a responsabilidade do mandato mediúnico e empenho da
Espiritualidade Superior que auxilia, ensinando que a mediunidade é patrimônio comum a todos, mas cada um registra seu modo de pensar e agir. Apresenta
os recursos oferecidos pela psicometria, através da análise de um espelho do
século XVIII, de forma racional, e também informa no estudo do Sonambulismo
torturado, esclarecimentos do enfermo que busca a casa espírita e é levado
imediatamente à mesa do trabalho mediúnico sem a devida educação de suas
faculdades, relembrando o que disse o instrutor Albério: “Mediunidade não
basta só por si. É imprescindível saber que po de onda mental assimilamos
para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção.”

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

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

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

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

Evangelho no Lar
Quartas às 8h

Estudo de A Gênese (ESDE)
Quartas às 20h

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

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

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