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     este mês de agosto e através deste informa-
tivo temos a satisfação de homenagear, regis-
trando nossa gratidão, aos pais encarnados e 
desencarnado que contribuíram e ainda conti-
nuam a realizar um trabalho em favor daqueles 
que estão sobre sua responsabilidade, lembran-
do que existe uma comunhão entre os dois mun-
dos, e que os habitantes das Esferas Espirituais 
também velam pelos seus.

Não esquecendo o PAI da vida, que cuida 
com todo amor dos �lhos, amparando-os e 
permitindo que cresçam com as próprias expe-
riências e livre arbítrio, e ainda concedendo que 
renasçam na família necessária ao crescimento 
espiritual.

Mas, o mais confortante e consolador é como 
os Espíritos Superiores nos ensinam a compre-
ender a relação familiar terrena, fazendo-nos 
conscientizar da verdadeira qualidade e necessi-
dade que toda a humanidade tem que passar.

Conforme informou Jesus, existem “muitas 
moradas na Casa do Pai”, e que esses locais foram 
criados por Deus, para acolher a todos os Espíri-
tos criados por Ele, no sentido de conseguirem 

aperfeiçoar a moral, rebaixada pelo livre arbítrio, 
e serem inseridos no planeta adequado, confor-
me o seu grau de evolução.

Quando Moisés apresentou os dez manda-
mentos, o quarto dizia: “Honrarás a teu pai e a 
tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a 
Terra que o Senhor teu Deus te há de dar” (De-
cálogo, Êxodo, XX, 12).

Portanto, os pais de hoje, podem ter sido �-
lhos, irmãos, amigos, etc., em outras existências, 
tanto que no Livro dos Espíritos na questão 204, 
quando é perguntado: “Uma vez que temos tido 
muitas existências, a nossa parentela vai além 
da que a existência atual nos criou?”, a resposta 
dos Espíritos é bastante esclarecedora, quando 
informam: “Não pode ser de outra maneira. A 
sucessão das existências corporais estabelece 
entre os Espíritos ligações que remontam às 
vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes 
a simpatia que vem a existir entre vós e certos 
Espíritos que vos parecem estranhos”.

Assim, honrar o pai desta existência é um 
resultado aprofundado da lei do amor ao próxi-
mo, pois honrar signi�ca no dever de piedade 

�lial. Não importa que tipo de relacionamento 
tivemos em vidas pretéritas pelo pai de agora, 
uma vez que o fato de ele nos proporcionar o 
corpo para nossa necessidade reencarnatória, 
signi�ca o profundo amor que tem por nós, 
sendo assim importante e necessário acrescentar 
o respeito, a estima, a obediência e a condescen-
dência, aumentando com eles a verdadeira cari-
dade que temos com o próximo.

As instruções dos Espíritos para os �lhos em 
relação aos pais não é somente respeitá-los, 
apesar de muitos assim não agirem, mas princi-
palmente quando eles adentrarem na chamada 
velhice, compensando-os pelo que �zeram por 
nós quando ainda crianças.

Concluindo, não é somente dar aos pais o que 
eles necessitam, mas principalmente as peque-
nas alegrias, as amabilidades, os cuidados cari-
nhosos, a tolerância, a paciência e outras virtu-
des que merecem, compensando-os em nos ter 
acolhidos com amor, sendo isso a piedade �lial.

Paz a todos e boa leitura.
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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

ESCALA DE PALESTRAS

Jerônimo Mendonça
espírita da qual se tornou adepto e passou a dirigir 
reuniões e eventos voltados aos jovens. Aos 17 anos, 
quando se revelou um bom jogador de futebol, come-
çou a sentir os sintomas da doença que acabaria por 
imobilizá-lo, a artrite reumatoide. Aos 19 começou a 
usar muletas e, sem encontrar uma cura na medicina, 
parou de trabalhar.

Então, ele foi gradativamente a uma cadeira de 
rodas e depois a uma cama ortopédica. Somando-se a 
isto tudo, ele teve perda gradativa da visão e proble-
mas cardíacos. Apesar das grandes di�culdades, ele 
sempre mantinha o bom ânimo e dava conselhos a 
milhares de espíritas que vinham para pedir aconse-
lhamentos. Ele viajava o Brasil inteiro graças a um 
leito anatômico projetado para ele. 

Dentre outras instituições, como creches, Je-
rônimo fundou os centros espíritas: Seareiro de Jesus, 
Manoel Augusto da Silva e Lar espírita Pouso do 
Amanhecer. Escreveu os livros: Crepúsculo de um 
Coração, Cadeira de Rodas, Nas pegadas de um Anjo, 
Escalada de Luz, De mãos dadas com Jesus e Quatorze 
anos depois.

Jerônimo Mendonça Ribeiro  nasceu em 
Ituiutaba-MG, no dia 1º de novembro de 1939 e de-
sencarnou em 26 de novembro de 1989. Foi um 
grande trabalhador, palestrante e escritor espírita, 
que juntamente com Chico Xavier, seu amigo, traba-
lhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutri-
na espírita. Jerônimo Mendonça, mesmo paralisado 
em uma cama ortopédica e cego trabalhava ardua-
mente pelo ideal espírita e, por isso, �cou conhecido 
como O Gigante Deitado. 

Filho de Altino Mendonça e Antônia Candido de 
Jesus, Jerônimo, teve uma infância normal. Nono 
�lho em uma família com dez �lhos, teve grandes 
di�culdades materiais. Até os 15 anos de idade, 
Jerônimo frequentou a Igreja Presbiteriana onde 
fazia palestras. Porém, depois da morte da avó, ele 
sentiu a necessidade de conhecer mais sobre a vida 
além-túmulo. Foi quando conheceu a doutrina 
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 versículo em destaque, citado no 
Evangelho Segundo o Espiritismo e no 
Decálogo de Moisés, fala-nos da honra desti-
nada a pai e mãe. A palavra grega honrar 
signi�ca reverenciar, estimar e valorizar. 
Honrar é dar respeito não apenas pelo méri-
to, mas pela posição. O senhor Allan Kardec, 
em O Evangelho Segundo o Espiritismo, escla-
rece: “O mandamento 'Honrai vosso pai e 
vossa mãe' é uma decorrência da lei geral da 
caridade e de amor ao próximo, pois não 
podemos amar ao nosso próximo, sem amar 
o nosso pai e a nossa mãe”. Tal assertiva leva-
nos a outra questão: Por quais razões Deus 
concedeu aos pais o direito e merecimento 
de ser dignos de honra na terra?

No dia 30 do mês de junho deste ano, 
Santa Catarina foi surpreendida pela fúria de 
um ciclone tropical que provocou rajadas de 
ventos de mais de 100 km/h, deixando um 
rastro de medo, destruição e prejuízos. 
Segundo os especialistas foi um evento que 
está entre os de maior impacto com destrui-
ção no Estado, mas graças a previdência 
divina, as perdas humanas e materiais foram 
brandas e provavelmente poderiam ser meno-
res se não houvesse indisplicencia em igno-
rarmos os alertas de perigo, da mesma forma 
que ignoramos os cuidados da vida espiri-
tual.

Sem sombras de dúvidas, essa foi uma 
das experiências que �cará registrada como 
alerta na mente de muitos catarinenses, as-
sim como também foi o meu caso. No mo-
mento em que o ciclone bomba passou por 
Balneário Camboriú, eu e a minha esposa 
estávamos num consultório médico e pelas 
janelas, assistimos cenas comparadas com 
um �lme de �cção. Gritos e correria, soma-

vam-se aos estrondos causados pelas placas e 
telhados que se lançavam ao ar. Naquele 
instante nem demos conta de como estava a 
situação real lá fora, mas lembramos da nossa 
�lha que estava sozinha em casa e nos apres-
samos no retorno ao lar. 

Graças a Deus, em casa, vimos que esta-
va tudo bem apesar de alguns estragos mate-
riais. Percebemos um misto de alívio e alegria 
da nossa �lha em nos ver, e atenciosamente 
nos colocamos a ouvir os seus relatos e ouvir 
as mensagens desesperadas do celular com 
pedidos de socorro. Visto isso, não nos demo-
ramos em agradecer à Deus. Concluímos 
então, que, a mera presença do pai gera 
proteção e segurança e mesmo não estando 
explicito, o conceito, o signi�cado e a 
necessidade das mãos protetoras dos pais 
estão elevadas a um nível que transcendem 
a nossa compreensão.

Em Romanos, 13:7-8, o apostolo Paulo 
assevera, “Portanto, dai a cada um o que 
deveis: ... a quem honra, honra.” Deus honra 
os pais da terra com autoridade espiritual, 
para que estes os dirijam pela senda do bem, 
formando o caráter de seus �lhos, (Questão 
592 L.E). Também na questão 491 do Livro 
dos Espíritos os pais são comparados a espíri-
tos protetores. Então os pais são dignos ao 
direito de honra, quando se tornam as 
mãos de Deus aqui na terra.

Desta forma podemos pensar que, en-
quanto houver pai na Terra, Deus estará 
abençoando o homem com a oportunidade 
de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe, 
porque o pai é fonte geradora de vida, é a 
mão que conduz, é a luz que vela, é o escudo 
que protege, na esperança de que os seus 
�lhos alcancem felicidade e paz.

Texto:  Claudio SouzaO

Pai, Gerador de Vida
 e Proteção

01/08/1865 - Aparece a primeira edição de O Céu e o 
Inferno, de Allan Kardec.

03/08/1895 - Dr. Bezerra de Menezes assume a 
presidência da Federação Espírita Brasileira.

15/08/1952 - É fundada a Mansão do Caminho, 
obra social de amparo a criança, em Salvador (BA).

17/08/1940 - Desencarne do pesquisador dos fenô-
menos mediúnicos, Sir Joseph Oliver Lodge.

18/08/1886 - Reencarne de Pietro Ubaldi, em Folig-
no, Itália. Sua extensa obra é publicada no Brasil 
pelo IPU – Instituto Pietro Ubaldi.

19/08/1936 - Lançado o primeiro programa espírita 
radiofônico do Brasil, por Caibar Schutel, em Ara-
raquara (SP).

22/08/1957 - Desencarna Leopoldo Machado, gran-
de incentivador das mocidades espíritas.

26/08/1850 - Reencarna Charles Robert Richet, 
Prêmio Nobel de Medicina, de-
fensor do Espiritismo. Conhecido 
como o fundador da Metapsíqui-
ca, Charles Richet (1850-1935) 
desempenhou um papel funda-
mental no processo de desvendar 
o desconhecido mundo dos fenô-
menos anímicos. Sua obra mais 
famosa, Tratado de Metapsíqui-
ca, é um verdadeiro arcabouço de 
fatos e descrições de experiências 
psíquicas, históricas e classificatórias que muito 
colaboraram para o seu desenvolvimento. A sua 
maior contribuição, sem sombra de dúvida, foi o 
estudo do ectoplasma, substância responsável pela 
viabilidade dos fenômenos de materialização. 

28/08/1882 - Realizada a primeira exposição espírita 
do Brasil com mostra de vários trabalhos mediúni-
cos e material doutrinário.

28/08/1900 - Fundação do Centro Espírita Luz e 
Amor, em Sacramento (MG), tendo como fundador 
e primeiro presidente Mariano da Cunha Júnior, 
amigo de Eurípedes Barsanulfo.

29/08/1831 - Reencarna Adolfo Bezerra de Mene-
zes, em Riacho do Sangue, Ceará. Já em franca ativi-
dade médica demonstrava o grande coração que iria 

semear, até o fim do século, 
sobretudo entre os menos favore-
cidos da fortuna, o carinho, a 
dedicação e o alto valor profissio-
nal. Elegeu-se vereador para 
Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro em 1860, pelo Partido 
Liberal, onde desenvolveu gran-
de trabalho em favor do “Municí-
pio Neutro” e na defesa dos hu-

mildes e necessitados. Mais que um adepto foi um 
defensor e um divulgador da Doutrina Espírita. 
Perante grande público, em torno de 1.500 a 2.000 
pessoas, no salão de Conferência da Guarda Velha, 
justificou a sua opção definitiva de abraçar os 
princípios da consoladora doutrina. Daí por diante 
foi o catalisador de todo o movimento espírita na 
Pátria do Cruzeiro, exatamente como preconizara 
Ismael. Com sua cultura privilegiada, aliada ao des-
cortino de homem público e ao imenso amor ao 
próximo, conduziu o barco de nossa doutrina, tor-
nando-se presidente da FEB em 1889, 1895 e perma-
necendo até 1900, quando desencarnou.

31/08/1926 - Fundada em Lisboa, Portugal, a Fede-
ração Espírita Portuguesa.

Honrai a vosso pai e a vossa mãe. 
(Marcos,10:19; Lucas, 18:20; Mateus, 19:18-19.) 

Capítulo XIV – Evangelho Segundo o Espiritismo.



Saiba mais
Neste mês faz exatamente cinco meses das edições 
do jornal transmitidas virtualmente, ante a suspen-
são das atividades presenciais da Casa de Jesus, 
assim como as palestras, atendimento fraterno e os 
estudos, cujo propósito é não deixar de auxiliar a 
todos aqueles que buscam o auxílio no Centro 
Espírita.
O momento em que a humanidade está vivencian-
do, faz a�orar no íntimo de cada criatura o porquê 
de tanta dor e sofrimento, e relembrando os ensi-
namentos, tanto de Jesus, quanto dos Espíritos 
Superiores, �camos cientes de que nada ocorre por 
acaso ou por conta do chamado destino.
Quando o Mestre esclareceu que o Reino de Deus 
não era deste mundo, por certo que o homem da-
quela época não compreendeu o verdadeiro senti-
do da expressão, pois não tinha ainda conhecimen-
to da existência do mundo espiritual e nem como 
se processava a ida para o mesmo, tanto que o ir-
mão Maior a�rmava que quem lhe seguisse, ou 
seja, seus ensinamentos esclarecedores, um dia 
alcançaria o verdadeiro lugar da vida.
O Espiritismo veio esclarecer quem somos, de 
onde vimos e por que nos encontramos ainda neste 
planeta, onde prevalece a inferioridade moral, mas 
também con�rmar que existem outras “moradas 
na Casa de meu Pai’’, cujos habitantes são aqueles 
resultantes da sua evolução moral.
Portanto, a Doutrina Espírita compreende a parte 
experimental, referente às manifestações em geral, 
ditadas pela ciência; a parte �losó�ca, relativa às 
manifestações inteligentes e a parte religiosa, que 
signi�ca a teologia e ética, ou moral cristã, tendo 
como fundamento a lição de Jesus.
Então temos que compreender que a Religião de 
outrora teve uma repercussão mais material do que 
espiritual, pois identi�cava o homem ao Criador, 
mas caminhou por trilhas con�itantes, que até a 
atualidade ainda persiste em diversos povos e ra-
ças, omitindo o aspecto moral, e tentando impor o 
dogma ritualista e material.
Assim, tenhamos a convicção que não basta bus-
carmos exteriormente a solução para os problemas 
existentes, mas procurarmos compreender que a 
nossa vivência neste planeta de provas e expiações 
foi ação da misericórdia divina, em razão das nos-
sas necessidades, sendo neste momento, o local 
para aprendermos a superar o egoísmo e praticar a 
caridade com o próximo, por meio do amor incon-
dicional.
O estudo aprofundado da Doutrina Espírita nos 
consola das dores e sofrimentos que estamos pas-
sando, porquanto esclarece que as penas e gozos, 
sejam terrenos ou espirituais são resultados das 
nossas ações, de agora ou de outrora, e que as espe-
ranças e consolações, fazem parte da justiça Divina 
e não dos homens.
A reencarnação que estamos vivenciando faz parte 
de um programa espiritual, cujo propósito é com-
preender que se estamos passando por uma situa-
ção dolorosa e sofrida, a �nalidade não é resultado 
de um castigo Divino, mas consequência das nos-
sas necessidades, e devemos aceitar com humilda-
de e resignação a situação atual, pois como Maria, 
mãe de Jesus informou a Chico Xavier – “TUDO 
PASSA”, tanto de bom como de ruim.

A

Página 4

Comunhão Entre 
Dois Mundos

     doutrina Espírita veio esclarecer que a 
comunhão entre os mundos físico e espiri-
tual é tão real, que tanto as almas encarnadas 
ou não, adentram em um ou outro mundo, 
conforme sua evolução, cuja �nalidade é o 
seu aperfeiçoamento moral.

Assim, conforme o iluminado Manoel 
Philomeno de Miranda,“...as narrações a res-
peito de acontecimentos reais, nas progra-
mações dos renascimentos físicos de diver-
sos Espíritos, assim como sobre a desencar-
nação dos mesmos e de outros são ricas de 
ternura e de informações, cujas análises e 
estudos cientí�cos se encarregam dos mes-
mos, sempre demonstrando que o Espiritis-
mo estuda as causas, enquanto as ciências os 
efeitos.’'

André Luiz após passar por tribulações, 
conseguiu simpli�car em torno do binômio: 
existência carnal e realidade imortal após 
passar por tormentos, soerguendo-se espiri-
tualmente, e programou-se ao trabalho em 
favor do próximo, fazendo parte das equipes 
de servidores do bem, em favor da humani-
dade, na busca incansável da autoilumina-
ção.

Tornando-se um repórter do mundo 
espiritual, decidiu através suas mensagens 
orientar os viandantes carnais acerca do pró-
prio comportamento durante a vilegiatura 
orgânica, tendo em vista o futuro que a todos 
aguardam.

Demonstrou a existências das regiões 
espirituais sofridas, mas necessárias ao pro-
cesso de despertamento das consciências 
obnubiladas ou desvairadas, teimosamente 
vinculadas ao mal e à perversidade, e igual-
mente abordou as conquistas superiores dos 
Espíritos �éis e diligentes, assim como as 

regiões de bênçãos em que habitam, cons-
truindo o futuro elevado da humanidade 
terrestre.

Soube aprofundar os mecanismos da 
mediunidade, nos processos lamentáveis das 
obsessões, reencarnações e nas preparações 
dos missionários do bem e da caridade, reve-
lando os complexos programas de socorro 
em favor da humanidade.

Durante o tempo que auxiliou os encar-
nados, participou das atividades ao lado dos 
instrutores sábios, encarregados de velar e 
desenvolver o progresso moral dos humanos 
e do planeta, e jamais permitiu fantasias ou 
delírios objetivando atemorizar os seres 
terrestres, enaltecendo que em toda a parte 
impera a lei do amor, porque provém do Pai 
Divino.

Diz ele que se pode dividir os períodos 
que dizem respeito ao desdobramento das 
revelações espíritas a respeito do mundo 
transcendente em antes e depois de André 
Luiz, embora tenha havido a contribuição de 
outros seres encarnados e espirituais.

Estudar a obra de André Luiz é dever de 
quem deseja compreender a vida e os fenô-
menos em torno da morte, assim como a 
sobrevivência do Espírito à disjunção cada-
vérica,  adquirindo conhecimento e propon-
do-se a viver de maneira consentânea com as 
lições aprendidas com esse dedicado e hu-
milde servidor de Jesus, que possibilita con-
sultas, re�exões, pesquisas e conhecimentos 
edi�cantes, razão da nossa mais profunda 
gratidão e a súplica ao Senhor da vida para 
que o conduza pelos in�nitos caminhos da 
Espiritualidade em clima de harmonia e 
plenitude.”(psicografado por Divaldo P. Fran-
co - 25.10.2009/Mansão do Caminho, BA).

Texto: Nilza Pereira

Essência Divina
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   O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina 
Segundo o Espiritismo

    A Crise da Morte
 ui um positivista-materialista a tal ponto 

convencido, que me parecia impossível pudes-
sem existir pessoas cultas, dotadas normalmen-
te de sentido comum, que pudessem crer na 
existência e sobrevivência da alma." Bozzano, 
Ernesto.

Ultimamente o noticiário nacional tem sido 
invadido por uma grande quantidade de notíci-
as, estatísticas e previsões assustadoras sobre o 
número de mortes na atual pandemia do Co-
vid19. Isto tem criado na população, privada do 
convívio físico social, uma psicosfera (aura) de 
desesperança, medo, segregação, hostilidade e 
principalmente, uma re�exão sobre a inexorabi-
lidade da morte, sem dúvida pelo senso comum 
de medo do desconhecido, por aquilo que não 
podemos dominar no plano da vida material em 
que vivemos.

Essa assertiva nos leva a busca de conforto 
na espiritualidade, religiões, crenças, literatura e 
�loso�as alternativas. Nessa busca iremos 
encontrar num dos clássicos da literatura espírita 
italiana um linimento para este “medo”, trata-se 
do livro A Crise da Morte de autoria de Ernesto 

Bozzano que reencarnou em 1862, e desencar-
nou em 1943, tendo sido Professor da Universi-
dade de Turim, e antes de ser espírita,  materialis-
ta, céptico, positivista, tendo escrito mais de 
trinta e cinco obras, todas de caráter cientí�co. 

Organizador de estudo experimental, com 
o valioso concurso de 76 médiuns, e dentre seus 
escritos,  citamos “A Crise da Morte”, “A Hipótese 
Espírita e as teorias Cientí�cas”, “Animismo ou 
Espiritismo”, “Comunicações Mediúnicas entre 
Vivos”, “Pensamento e Vontade”, “Fenômeno de 
Trans�guração”, “Metapsíquica Humana”, “Os 
Enigmas da Psicometria”, “Fenômenos de Taleste-
sia”, etc., que vieram corroborar as a�rmações de 
Kardec.

Com respeito a  sua obra  “A Crise da Mor-
te”, sem querer dar “spoilers”, mas apenas aguçar 
a curiosidade do leitor, temos neste livro 17 de-
poimentos de espíritos desencarnados, em di-
versas épocas, países e situações bem diversas, 
tais como guerra, doenças, acidentes, etc., bem 
como crenças e culturas distintas, onde descre-
vem as circunstâncias de sua morte física e as 
respectivas sensações ao tomarem conhecimen-

to do fato de não se encontrarem mais entre os seres 
ditos vivos.

Em todos os relatos há em comum a narrativa 
de que não somos abandonados à própria sorte, e 
ainda que tenhamos alguma confusão mental du-
rante a transição, somos recebidos no outro mundo 
por entes com os quais mantivemos afeto (a�nida-
des), que podem ser parentes ou amigos que parti-
ram anteriormente, ou ainda aqueles do qual man-
tivemos a�nidades de comportamento e atitudes.

O ambiente e a consciência individual de si, 
geralmente não se diferenciava daquele em se vivia 
no plano material, embora algo possa assumir as 
formas pensamento do que um dia cultivamos. 
Talvez encontremos alguns paralelos no livro 
O Céu e o Inferno do Allan Kardec.

Este artigo dá apenas uma vaga ideia desta 
obra, que abre nossa mente para encarar o desen-
carne de nossos afetos como algo muito mais natu-
ral do que sonha nossa racionalidade. A leitura 
desta obra, irá nos conscientizar de que não deve-
mos temer a crise da morte se cultivarmos o amor, a 
fraternidade e a caridade, pois é o que iremos en-
contrar como reciprocidade. 

Texto:  Nelio Marques‘‘F

Texto: Alexandre Esotico
  o dia primeiro de agosto, o livro O Céu e o 

Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritis-
mo, o qual faz parte das obras básicas da Doutrina 
dos Espíritos, completará 155 anos de sua primei-
ra publicação.

Neste livro, Allan Kardec rea�rma o caráter 
cientí�co do espiritismo como uma ciência de 
observação.

O livro é composto por duas partes. Na se-
gunda parte, Kardec classi�ca mais de cinquenta 
comunicações de Espíritos que haviam desencar-
nado e que foram evocadas por ele e pelos traba-
lhadores da Sociedade parisiense de Estudos Espí-
ritas. Estão divididos em: Espíritos felizes, espíritos 
em condições medianas, sofredores, suicidas, crimi-
nosos arrependidos, espíritos endurecidos e por 
último ele nos apresenta os espíritos que vivencia-
ram expiações na vida terrena a �m de que possa-
mos entender os motivos para tais.

Iniciei pela segunda parte, pois é desta que 
Allan Kardec, através da observação e de um minu-
cioso estudo das conversas com aqueles que já 
partiram, e tantas outras comunicações que não 
foram relacionadas neste livro, analisa e nos ofere-
ce a primeira parte do livro.

Sobre a importância deste livro, gostaria de 
pedir licença para contar uma experiência que tive 
quando adentrei aos estudos da Casa de Jesus e, 

um dos coordenadores do grupo do qual fazia 
parte nos dizia: “- Vocês já leram o livro O Céu e o 
Inferno? Se não, leiam antes de desencarnar.” 
E após um breve silêncio como suspense, comple-
mentava: “- Não esqueçam que vocês podem 
desencarnar ainda hoje”.

Quando tive a oportunidade de estudá-la, 
compreendi o sentimento de urgência que ele 
tentava nos incutir. Nesta monumental obra, 
Kardec vai nos guiar, por meio da razão ao senti-
mento de imortalidade da alma, fazendo primei-
ramente um estudo sobre o futuro e o nada. Avalia 

as possibilidades da não continuidade da vida 
após a morte do corpo físico e concluí que optar 
pela crença na existência de uma vida futura faz 
mais sentido e se apresenta mais educativa.

Também nos explica os motivos das preocu-
pações naturais da morte, e quais as causas para 
esses temores. Argumenta que o espiritismo vem, 
nos dias atuais, transformar esse sentimento, e nos 
dizer o porquê de não mais temê-lo.

Faz também uma análise das crenças vigentes 
à época como: o céu, o inferno, o purgatório.

Desses estudos, ele então nos apresenta a 
impossibilidade das penas eternas e constrói os 
princípios das penas futuras segundo o espiritis-
mo. 

Sendo assim, é um livro com muitas re�exões 
sobre a vida futura. Os exemplos que estes espíri-
tos vivenciaram e nos informaram há aproxima-
damente 155 anos atrás, nos contam suas histórias 
de vida no corpo físico e após seus desencarnes. 
Contando assim, a sua condição na vida espiritual, 
e que podemos através desses relatos, comparar 
com as nossas atitudes nos dias de hoje e veri�car 
tudo aquilo que devemos mudar em nós mesmos 
para, quando chegar o dia de nossa passagem, 
possamos fazê-la de modo mais feliz do que em 
existências anteriores.

N
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viando da verdadeira �nalidade do nosso 
retorno ao corpo físico, cujo propósito é o de 
evoluirmos espiritual e moralmente, recupe-
rando nossos débitos pretéritos e outros, até da 
presente encarnação.

Jesus nos diz que devemos procurar primei-
ro o reino de Deus e sua justiça, e que todas 
essas coisas nos serão dadas por acréscimo 
(ESE-Cap. XXV – item 6), alertando-nos para 
o que devemos priorizar em nossa luta diária, 
que são os nossos compromissos com a vida e o 
motivo real deste retorno ao plano físico.

Não diz Ele para que não nos preocupemos 
com os bens materiais e que nos despojemos 
destes bens que ao longo de nossa existência, 
como encarnados, conquistamos com nosso 
trabalho e suor. Deus nos dará tudo o que pre-
cisarmos possuir, mas não devemos optar co-
mo de maior importância os bens materiais, 
nos esquecendo do valor dos bens espirituais.

Con�rma Jesus que o Pai nos provê sempre 
do necessário para nossa jornada dando-nos 
forças, conhecimentos e inteligência para su-
prirmos as necessidades com nosso esforço, 
pondo-nos em ação juntamente com nossas 
orações.

O Pai que nos concede o necessário é o ver-
dadeiro proprietário, pois tudo Lhe pertence e 
Dele tudo emana, e temporariamente concede-
nos permissão para usufruirmos destes bens 
terrenos. O mau uso destes bens nos põe em 
débitos com a sua soberana bondade e faz com 
que nos comprometamos ainda mais no erro. 
A avareza, o egoísmo, a ganância, e o desperdí-
cio são alguns exemplos do mau uso destes 
bens, que devem ser usados com sabedoria 
para suprir nossas necessidades e daqueles 
necessitados que a Providência Divina coloca 
em nossos caminhos para nos testar com a 
prática da caridade e do amor ao próximo.

ma das de�nições para a palavra patri-
mônio nos diz que é o conjunto de bens, direi-
tos e obrigações vinculado a uma pessoa ou a 
uma entidade (Dicionário Aurélio). Mas qual 
o verdadeiro patrimônio, o que devemos 
angariar para nossa felicidade neste mundo 
se aqui só estamos de passagem?

Enquanto encarnados estamos vivencian-
do em um corpo material, que torna necessá-
rio a aquisição de bens materiais, cuja �nali-
dade é nos mantermos e satisfazermos nossas 
necessidades básicas diárias e de nossos fami-
liares, como a alimentação, vestuário, habita-
ção, etc. 

Mas qual o limite para isto?  Na pergunta 
719 em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta 
aos Espíritos: “Como pode o homem conhe-
cer o limite do necessário?” - R: “Aquele que é 
ponderado o conhece por intuição. Muitos só 
chegam a conhecê-lo por experiência e à sua 
própria custa”.

A questão nos coloca em atenção para 
aquilo que estamos fazendo, ou seja, se já 
estamos com o necessário ou estamos em 
busca do supér�uo? Muitas dúvidas nos 
assolam neste questionamento pois para 
muitos de nós, uma vez que o necessário é 
também uma estabilidade �nanceira e um 
patrimônio com bens imóveis que nos garan-
tem um futuro seguro para nós e nossos entes 
queridos. Mas o que é um futuro seguro? 
Muitas respostas podemos citar, mas nenhu-
ma nos garante realmente nosso futuro. 

A preocupação com a aquisição dos bens 
materiais, acima de nossas necessidades, além 
de nos tirar a tranquilidade, nos traz proble-
mas de saúde, tais como ansiedade, depressão, 
problemas familiares e nos toma um tempo 
precioso de nossas vidas. Em alguns casos 
resulta até no suicídio, pois estamos nos des-

U O Espírito Pascal em O Evangelho Segundo o 
Espiritismo (cap. XVI – item 9) nos diz que: 
“O homem só possui em plena propriedade 
aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do 
que encontra ao chegar e deixa ao partir goza 
ele enquanto aqui permanece”. Então cabe-
nos o alerta que, nada temos além de nossos 
conhecimentos intelectuais e qualidades mo-
rais, que foram adquiridos por nossos esforços 
e reforma íntima, e, que tudo que é de uso do 
corpo, tenhamos a consciência de que nem ele 
nos pertence.

Nas suas sábias e amorosas recomendações 
o Mestre Jesus nos deixou dito, e a Doutrina 
Espirita vem nos con�rmar, que juntássemos 
tesouros no céu, onde os vermes e a ferrugem 
não os comem, porquanto onde está o vosso 
tesouro aí está o vosso coração (ESE-Cap. XXV 
– item 6).

O trabalho no bem e a busca de conheci-
mentos no evangelho e os exemplos de Jesus 
nos descortinam um horizonte cheio de alegri-
as e felicidades. O bem nos fortalece e nos con-
diciona para aquisição das virtudes necessárias 
em busca da paz interior e asserenando nosso 
coração para que tenhamos ponderação e gra-
tidão com aquilo que Deus nos concede para a 
jornada terrena, e, assim vamos a cada dia em 
busca desta felicidade e do verdadeiro tesouro 
que nos fala o Mestre e nos coloca à disposição, 
bastando a nós por fazer merecer estes bens 
espirituais.

Tenhamos certeza e fé que Deus nunca nos 
deixa desamparados, então façamos bom uso 
do que Ele nos concede. Não nos permitamos 
sermos escravos dos bens materiais; que não 
sejamos submissos aos prazeres momentâneos, 
esquecendo-nos dos tesouros do céu, e que a 
avareza e o egoísmo nos prendam ao mundo 
material, nos permitindo voos mais altos em 
busca do paraíso que Jesus nos prometeu.
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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

O Ato de Doar-se

ato de doação normalmente inicia-se pe-
lo Voluntariado, com a percepção das necessi-
dades do próximo.

Os Voluntários são pessoas que, motivadas 
por valores de participação e solidariedade que 
doam seu tempo, trabalho e talento, de maneira 
espontânea, por uma causa de interesse comu-
nitário.

Estes trabalhadores anônimos e dedicados, 
na medida de suas possibilidades, assumem 
novos compromissos, de maneira solidária, que 
os levam a dar o melhor de si, em prol do próxi-
mo.

Quem experimenta a atividade voluntária – 
doar-se em prol de uma causa justa em apoio ao 
próximo – jamais deixará de doar parte do seu 
tempo neste tipo de atividade.

Isto está associado de um gesto altruísta ao 
sentimento de satisfação e de alegria no coração 
de quem o exerce.

A sensibilização diante do sofrimento 
alheio – qualidade valorizada em momentos de 
crises – como um ato de se colocar na posição 
do outro, aquele que neste momento de vida 
precisa de ajuda, nos torna mais sensíveis e 
aptos a enfrentar os nossos próprios desa�os.

No Brasil, o trabalho voluntário é regula-
mentado pela Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 
1998.

Na Casa de Jesus há um número signi�cati-
vo de voluntários que têm essa percepção de 
Amor ao Próximo e atuam voluntariamente 
junto ao Núcleo Espírita Erna Schmidt (NEES), 
em Camboriú/SC.

Na recente crise de Pandemia do Corona 
vírus, que afetou toda a humanidade, e por 
conseguinte a nossa região, estas demonstra-
ções de solidariedade �caram mais evidentes e 
necessárias por este grupo. O grupo de “Assis-
tência de Alimentos”.

Dessa forma, se pode constatar que a ação 
voluntária é primordial para o nosso serviço de 
atendimento aos menos favorecidos.

Neste cenário de Pandemia, a Casa de Jesus, 

seguindo as recomendações das áreas de saúde 
governamentais, teve de interromper momenta-
neamente as suas atividades presenciais, volta-
das para o atendimento espiritual, optando pela 
manutenção do Atendimento Fraterno, dos 
Cursos e das Palestras, por intermédio de siste-
mas de áudio e de vídeo conferências. 

A despeito dessas di�culdades/desa�os, a 
Direção da Casa de Jesus não se descuidou em 
manter o apoio em material – cestas básicas, 
material de higiene e limpeza e equipamentos 
individuais de proteção ao Covid 19 – para os 
assistidos pelo NEES.

A complexa cadeia logística para manter este 
tipo de atendimento não foi obstáculo para este 
Time. A coleta de alimentos de forma descentra-
lizada, a armazenagem, a seleção e a distribuição 
de forma organizada permitiram que este im-
portante apoio humanitário fosse mantido junto 
à comunidade assistida.

Nesta tarefa destacou – se o grupo de valoro-
sos voluntários – fora da faixa considerada de 
riscos – que manteve todo o complexo ciclo 
logístico de apoio ininterrupto que se fazia ne-
cessário para que às famílias não �cassem desas-
sistidas.

Este Grupo de Voluntários teve a consciência 
de realizar uma atividade em prol de si mesma e 
do próximo, permitindo que a Casa de Jesus se 
mantivesse ativa e atuante junto à Comunidade, 
neste difícil momento.

Isto é, a necessidade evolutiva e é oferecida a 
todos em igualdade de condições, depende só de 
nós, diante das responsabilidades assumidas, 
colocarmos a prova as nossas atitudes.

Se pode dizer que estes Voluntários realiza-
ram um profícuo trabalho e de modo contínuo e 
duradouro, buscando proporcionar uma melho-
ria da qualidade de vida da Comunidade atendi-
da. No caso, o bairro Conde Vila Verde, em Cam-
boriú/SC.

A eles o nosso preito de gratidão e de reco-
nhecimento. 

Que Deus os ilumine, hoje e sempre. 
Voluntários da Casa de Jesus.

Texto: Paulo Henrique Chiesorin - Voluntário NEES

O

“Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 

Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas” (Mateus, 22:39).

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.

https://www.facebook.com/
centroespiritacasadejesusEsta foto foi tirada antes da Pandemia de Covid-19.

No momento estas atividades estão suspensas.
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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

A exemplo de outros três 
livros que con�guram uma 
série de estudos sobre a 
Codi�cação Espírita, este 
livro de Emmanuel tece 
comentários em torno do 
livro O Céu e o Inferno, de 

Allan Kardec. Rea�rmando os conceitos espíri-
tas, apresenta cativantes e racionais comentá-
rios em torno de variadas e, por vezes, comple-
xas questões �losó�cas e religiosas, tendo como 
objetivo principal demonstrar que em tudo se 
espelha a justiça e a misericórdia divinas. 
Curtos, mas substanciosos, os oitenta e dois 
capítulos de Justiça Divina são como roteiros 
seguros a orientar o ser humano nos caminhos 
do mundo, auxiliando-o a raciocinar diante das 
di�culdades da vida.

Vida: Desa�os e Soluções
Divaldo Pereira Franco 

Esta é uma obra resplandecen-
te de conceitos libertadores do 
Espírito Joanna de Ângelis, 
através da mediunidade de 
Divaldo Franco. A mensageira 
da Imortalidade oferece, em 

linguagem simples e acessível, estudos dos proble-
mas humanos à luz da Psicologia Espírita com os 
subsídios da Psicologia Transpessoal, a �m de mi-
norar os problemas e di�culdades da existência 
corporal, preparando o Espírito para a sua destina-
ção futura. Temas delicados são tratados com bele-
za e oportunidade para o entendimento dos apa-
rentes enigmas da reencarnação, propondo solu-
ções para as di�culdades de relacionamento, de 
comportamento, da existência em si mesma.

Nesta Obra-convite, psico-
grafada por Divaldo Pereira 
Franco e lançada em 2018, 
seremos convocados à auto
iluminação e ao autoencon-
tro por meio de propostas 

psicoterapêuticas alicerçadas nos ensinamentos 
do Evangelho de Jesus e nas lições atemporais da 
Doutrina Espírita. Como nos apresentou a men-
tora Joanna de Ângelis em seu prefácio, este livro 
é “um grito, um apelo à penetração da luz na escu-
ridão das almas e do ambiente”. A benfeitora res-
salta também que “brilham na imensa treva estre-
las lucilantes, que são os missionários do amor em 
entrega terrestre em benefício da paz e do amor, 
anunciando claridades que virão”. 

Justiça Divina
Francisco C. Xavier

Luz nas Trevas
Divado Pereira Franco

Esta é uma obra da série do autor espiritual André Luiz, 

psicografada por Chico Xavier em 1957. Nesse livro, 

André Luiz passa aproximadamente três anos na Mansão 

Paz, uma casa de auxílio espiritual que se encontra nas 

zonas inferiores, e que tem ligações com Nosso Lar, que se 

encontra em esferas superiores. Lá, ele tem como mento-

res o Instrutor Druso, que é diretor da ins�tuição, e o 

Assistente Silas. O livro conta diversas histórias, entre elas está o caso Antônio 

Olímpio. Logo após seus pais desencarnarem, herdou ele boa fortuna, mas que teve 

que dividir com seus dois irmãos, Clarindo e Leonel. Inconformado com isso, certo 

dia, convidou-os a uma pescaria, fê-los ficarem bêbados, e depois conduziu o barco 

a um local do rio em que a água se movimentava com violência. Aproveitou que o 

barco se movimentava descontroladamente, e empurrou seus dois irmãos bêbados 

no rio, o viu-os se afogarem. Quando chegou ao porto, disse que foi um terrível 

acidente. Ele, seu filho Luiz, ainda criança, e sua esposa Alzira não desfrutaram das 

posses como gostariam. Os dois irmãos desencarnados tornaram-se seus verdugos, 

fazendo com que Alzira, a esposa do homicida, ficasse louca e se suicidasse no 

mesmo rio da tragédia anterior. Olímpio também sofreu por causa de seus verdugos 

obsessores. Tão logo desencarnou o homicida, foi perseguido pelos seus rivais. Seu 

filho, Luiz, ao herdar a herança também foi perseguido pelos inimigos de seu pai, 

quase a�ngiu a insanidade. Mas após longo drama, em que é narrada toda a histó-

ria, e também o processo de recuperação dos dois obsessores, que trabalhavam 

juntos com diversas en�dades malignas, foram conver�dos, e sujeitos a reencarnar 

em breve tendo Alzira como mãe. Vale a leitura.

Ação e Reação
Volume 9

Série - A Vida no Mundo Espiritual
Pelo Espírito André Luiz

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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