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“Nascer, viver, morrer, 
renascer ainda e progredir sempre, 

tal é a Lei.”

Quem foi Allan Kardec



Luzia Lúcia Hoier
Presidente da Casa de Jesus

 esus abençoa as crianças, pois após serem 
repreendidas pelos discípulos,  Ele disse: ‘‘Dei-
xai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, 
porque o reino dos céus é daqueles que são 
como elas.” E também responde aos apóstolos, 
após esta rogativa:  Quem será o maior no reino 
dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a 
no meio deles, e disse: ‘‘Eu vos garanto que se 
não vos tornardes como crianças, não entra-
reis no reino dos céus, quem se �zer pequeno 
como esta criança será o maior no reino dos 
céus.” (Mateus, Cap.18 e 19, v. 2, 3 e 14).

Em vários momentos Jesus se referiu as cri-
anças, chamando-nos a atenção para a impor-
tância da pureza de coração que todos nós deve-
mos ter para atingirmos a perfeição. Nossa res-
ponsabilidade como pais, avós, é direcioná-las 
para Deus, pois o exemplo deve partir dos que 
estão a sua volta, instruindo-as nos caminhos 
que devem trilhar, sendo essa a missão daqueles 
que tem a responsabilidade na tarefa da educa-
ção dos que estão sob sua tutela.

Ao seguirmos os caminhos de Jesus estare-
mos dando o exemplo necessário aos nossos 

�lhos e a todos os que nos cercam, pois Ele deixou 
as estrelas para nos trazer as bem aventuranças, 
as parábolas, os exemplos de perdão, tolerância e 
amor, e ao lavar os pés dos discípulos, exempli�-
cou a inesquecível lição da humildade. E sua 
crença no futuro da humanidade fez vir até nós as 
bençãos do Consolador prometido, através da 
Doutrina dos Espíritos, codi�cada por Allan 
Kardec, que �cará eternamente conosco, nos 
auxiliando na construção de um mundo melhor, 
mais fraterno e humano. 

Kardec adotou em sua vivência os postulados 
do Cristo, pois muito lhe foi exigido em face da 
missão que o Espirito da verdade lhe colocou nas 
mãos, descortinando a era do Espirito imortal, e 
enfrentou os mais árduos obstáculos, as mais 
dolorosas vicissitudes, tendo sofrido injustiças, 
ingratidão, ataques constantes, mas sabia que 
Jesus estaria ao seu lado e com trabalho árduo, fé 
e esperança, ressaltou como máxima da Doutri-
na: “Fora da caridade não há salvação”.

A verdadeira caridade consiste em “Amar o 
próximo como a ti mesmo: fazer para os outros 
o que quereríamos que os outros �zessem por 

nós”, é a mais completa expressão da caridade 
benevolência, indulgencia e perdão das ofensas, 
a prática dessas máximas tende à destruição do 
egoísmo; quando os homens as tomarem por 
normas de sua conduta e por base de suas insti-
tuições compreenderão a verdadeira fraternida-
de e farão reinar, entre eles, a paz e a justiça; não 
haverá mais nem ódios nem dissensões, mas 
união, concórdia e benevolência mútua. (ESE 
cap. XI, 4)

O Espiritismo promove a regeneração moral 
e espiritual do homem, tendo por base a existên-
cia de Deus, a imortalidade da alma e a reencar-
nação, dentre outros princípios, e com as suces-
sivas reencarnações, adquire ele a condição de 
renascer em mundos superiores pois conforme 
a�rmou Jesus: “Há muitas moradas na casa de 
meu Pai; se assim não fosse, eu já vos teria 
dito.” (João, cap. XIV, 1,2). 

Boa leitura e votos de muita paz.
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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

 Guillon Ribeiro

Casou-se em 11 de abril de 1910 com 
D. Raimunda Portela.

Tornou-se adepto do Espiritismo em 
1911. Destacou-se como orador e como 
responsável pela tradução de quase todas as 
obras de Allan Kardec.

Foi presidente da Federação Espírita 
Brasileira de 1920 a 1921 e de 1930 até de-
sencarnar em 26 outubro de 1943.

 Implantou em sua gestão a o�cina grá�-
ca da FEB em 1939.

Guillon Ribeiro foi tradutor de várias 
línguas, como francesa, inglesa e italiana. 
Além das obras de Kardec também traduziu 
Doyle, Delanne, Denis, Bozanno e muitos 
outros.

Alma sensível, coração compadecido, ele 
deixou uma profunda saudade em todos.

Luís Olímpio Guillon Ribeiro nasceu 
no Maranhão, a 17 de janeiro de 1875. Aos 7 
anos após �car órfão de pai, mudou-se com 
a mãe para o Rio de Janeiro.

Aluno da Escola Militar, na Praia Ver-
melha. Entretanto, logo pediu a baixa e ma-
triculou-se na Politécnica do Rio de Janeiro 
onde formou-se em engenharia civil.

Para custear os estudos e a manutenção, 
trabalhava à noite como redator do Jornal do 
Comércio.

Foi trabalhar como 2º o�cial da Se-
cretaria do Senado Federal. Ali, se aposen-
tou, em 1921 como Diretor Geral. 



Datas Espíritas
de Outubro

Outubro de 2020

01/10/1946 - Desencarna Meimei - pseudônimo de 
Irma de Castro Rocha uma educadora brasileira que 
após o desencarne manifestou-se através de mensa-
gens psicografadas pelo médium Chico Xavier. 
Meimei tinha mediunidade clarividente, conversava 
com os espíritos e relembrava cenas do passado. 
Segundo Arnaldo Rocha (marido) era comum vê-la 
lendo um livro e, de repente, ficar com o olhar perdi-
do no tempo. Arnaldo passou a viajar permanente-
mente a Pedro Leopoldo, berço da simplicidade da 
família Xavier e recebeu de Meimei as mais belas 
missivas através da psicografia e da clarividência de 
Chico Xavier. Arnaldo tornou-se espírita e fundou o 
Centro Espírita Meimei e foi inseparável amigo de 
Chico.

03/10/1804 - Reencarna o Codificador da Doutrina 
Espírita, Allan Kardec.

03/10/1943 - Publicado Nosso Lar, primeiro livro de 
Francisco Cândido Xavier e André Luiz.

05/10/1916 - Desencarna em S. Francisco do Sul 
(SC), Joaquim Antônio de S. Thiago, pioneiro do 
espiritismo no Estado.

05/10/1949 - É assinado o Pacto Áureo na FEB, 
objetivando a unificação do Espiritismo em todo o 
País.

09/10/1861 - É realizado o Auto de Fé de Barcelo-
na, quando por ordem da Igreja Católica, através de 
um de seus ministros, foram queimados diversos 
livros enviados por Kardec a um livreiro espanhol.

10/10/1865 - Desencarna Francisco Leite Bitten-
court Sampaio, médium e escritor.

11/10/1966 - Desencarna Pedro de Camargo, mais 
conhecido como Vinícius. A FEB publica livros de 
sua autoria, entre outros: Na Seara do Mestre e Nas 
Pegadas do Mestre.

13/10/1926 - Desencarna Miguel Viana de Carva-
lho, militar e grande tribuno espírita.

17/10/1841 - Reencarna Francisco Raimundo Ewer-
ton Quadros, engenheiro militar, médium, e primei-
ro presidente da Federação Espírita Brasileira.

19/10/1909 - Desencarna na Itália, César Lombroso, 
criminalista e observador espírita.

23/10/1918 - Desencarna Pedro Richard, um dos 
fundadores do Grupo Ismael.

25/10/1886 - Reencarna Humberto de Campos, em 
Piritiba, Maranhão. Durante sua vida jornalística 
escreveu crônicas chistosas, mas adoeceu e transfor-
mou-se com a dor, passando a escrever e responder 
cartas de milhares de pessoas que procuravam con-
solo. Ao desencarnar, retornou do além através da 
psicografia de Chico Xavier e teve vários livros 
publicados, mas seus familiares processaram a FEB 
pelos direitos autorais, fazendo com que Humberto 
adotasse um pseudônimo – Irmão X. Ditou as obras: 
"Crônicas de Além-Túmulo", "Brasil, Coração do 
Mundo, Pátria do Evangelho", "Boa Nova", "Novas 
Mensagens", "Luz Acima", "Contos e Apólogos”.

25/10/1943 - Desencarna Luiz Olímpio Guillon 
Ribeiro, tradutor das obras de Kardec. Foi presiden-
te da FEB.

31/10/1948 - Realiza-se em São Paulo, o Congresso 
Brasileiro de Unificação Espírita.

31/10/1949 - Tem início a Caravana da Fraternida-
de, visando criar órgãos federativos estaduais.
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  3 de outubro de 1804, às 19 horas, na 
cidade de Lyon, nascia uma criança destinada 
a in�uir poderosamente nos destinos da 
humanidade. Registrado sob o nome de 
Hippolyte Léon Denizard Rivail, populari-
zou-se sob o pseudônimo de Allan Kardec, 
quando foi um druida, em vida passada.

De descendência de tradicional família 
de juristas, o pai era magistrado, e pela linha 
materna: teólogos ilustres, matemáticos e 
escritores, muito jovem foi estudar em 
Yverdon na Suíça na escola do pedagogo 
Pestalozzi.

O menino Rivail, possuidor de inteli-
gência penetrante e alto espírito de observa-
ção, logo cativou a simpatia e a admiração do 
pedagogo, que passou a estimá-lo como a um 
�lho.

Aos 14 anos, com profundo conheci-
mento de línguas, dentre elas grego e latim, 
diplomou-se professor. Aos 18 anos bachare-
lou-se em Ciências e Letras. E aos 24 anos 
doutorou-se em Medicina.

Enquanto estudava, sempre lecionou.
No início de 1825 dirigiu a Escola de 

Primeiro Grau, em Paris e em 1826 fundou 
um Instituto Técnico, fechado em 1834 em 
razão de dívidas de jogo contraídas por seu 
sócio e tio.

Sem desanimar, entregou-se mais forte-
mente ao trabalho, empregando-se como 
contabilista em três casas comerciais e junta-
mente com o Prof. Levy-Alvarès, passou a se 
dedicar à preparação de cursos noturnos 
para alunos de ambos os sexos, mantendo em 
sua residência, cursos gratuitos de Química, 
Física, Anatomia comparada, Astronomia e 
outros.

Autor de muitas obras didáticas, tornou-
se conhecido pela sua inteligência, discerni-

mento e ponderação, sendo seu nome co-
nhecido e respeitado e muitas de suas obras 
adotadas pelas universidades da França.

Foi amigo de Victor Hugo, eóphile 
Gautier, Camille Flammarion e outros ilus-
tres pensadores franceses, e não deixou 
descendência, após casar-se em Paris, a 6 de 
fevereiro de 1832, aos 28 anos de idade, com 
a Professora, Amélie Grabrielle Boudet, de 
família rica, nove anos mais velha, embora 
não o parecesse. 

Estudou o magnetismo e o hipnotismo 
por 35 anos. E em 1854, Rivail tomou conhe-
cimento das mesas girantes e falantes, atra-
vés dos amigos magnetistas, Sr. Fortier e Sr. 
Carlotti.

Em maio de 1855, começou a assistir às 
primeiras sessões práticas, em casa da Sra. 
Roger, e na sequência passou a frequentar às 
sessões realizadas na casa da família Baudin.

Embora observasse nessas manifesta-
ções uma prova da existência da alma e de 
sua sobrevivência à morte, esteve a ponto de 
abandonar o estudo destes fenômenos, não 
fossem os insistentes pedidos dos amigos 
que possuíam cinquenta cadernos com 
transcrições de comunicações e necessita-
vam de seu auxílio para pô-los em ordem.

Trabalho árduo que acabou aceitando e 
em 12 de junho de 1856, pela mediunidade 
da senhorita Aline C., teve a con�rmação 
pelo Espírito Verdade de sua missão, a qual 
alguns Espíritos já lhe haviam apontado: de 
missionário-chefe da nova doutrina.

Trabalhador infatigável, o codi�cador 
da Doutrina Espírita e criador do lema: Fora 
da caridade não há salvação, desencarnou, 
em 31 de março de 1869, conforme viveu, 
sendo �el a sua bandeira: Trabalho, solida-
riedade e tolerância.

Texto:  Andrietta Kretz VivianiA

Quem Foi Allan Kardec



Saiba mais
O espiritismo se desenvolveu no país, mas cabe in-
formar um pouco mais sobre a Doutrina, pois as ideias 
que criaram o espiritismo no Brasil remontam pelas 
experiências do mesmerismo, por aqueles que pratica-
vam a homeopatia, especialmente os médicos Benoit 
Jules Mure, francês, e João Vicente Martins, português, 
que aqui chegaram em 1.840, e o Marquês de Maricá, 
em 1844 publicou uma obra sobre o espiritismo.
Como na época a capital do império era o Rio de Janei-
ro, ali teve início o estudo de fundo espírita, através do 
médico e historiador Alexandre José de Mello e outros, 
mas tudo teve um começo no ano de 1845, na Bahia, 
quando ocorreram as primeiras manifestações, tendo 
sido fundado em 1857, em Salvador o Conservatório 
Dramático da Bahia, que era composto entre seus 
membros, de Rui Barbosa e Luiz Olímpio Teles de Mene-
ses.
Na revista Espírita de 1865 Allan Kardec informa que o 
jornal Diário da Bahia traduziu artigos de escritores 
espiritas da França, quando teve início a reação da 
igreja católica apostólica romana.
Retroagindo, cabe destacar, que antes da edição de 
O livro dos espíritos, a falange de Ismael já preparara o 
Brasil para acolher a pioneira Doutrina, tendo o “Re-
formador” lançado, com muita antecedência, a ideia de 
reunir no Rio de Janeiro os representantes dos centros e 
sociedades espíritas de todos os Estados.
O convite, tendo sido bem recebido, organizou-se 
intenso programa, compreendendo conferências, 
encontros fraternais, inauguração de cursos, encerran-
do-se a jornada com sessão solene, na noite de 3 de 
outubro, no salão da Associação dos Empregados do 
Comércio, reunindo multidão de cerca de duas mil 
pessoas.
Nesse memorável encontro de âmbito nacional, de 
signi�cativa importância, �zeram-se representar os 
espiritistas dos Estados do Amazonas, Alagoas, Bahia, 
Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo, além das casas espíritas da Capital Federal.
Somente a 5 de outubro de 1949 a família espírita brasi-
leira veio a consolidar formalmente a uni�cação, sonho 
gradativamente acalentado desde os esforços iniciais 
do Dr. Bezerra, após haver tomado conhecimento das 
palavras póstumas de Allan Kardec, em 1889.
Os representantes expuseram os motivos e as esperan-
ças,  elaboraram um esboço contendo princípios para a 
Uni�cação, quando o então Presidente da FEB, Antônio 
Wantuil de Freitas, com um projeto de resolução, que 
facilitou os entendimentos e a concórdia, proporcio-
nou uma alegria comum e sua imediata aprovação, 
lavrando-se a Ata num clima de emoção e alegria, quan-
do então Lins de Vasconcelos, um dos signatários, numa 
expressão feliz, certamente inspirado pelo Alto, deno-
minou aquela Ata de “Pacto Áureo”, que este ano come-
mora 71 anos, que veio compatibilizar a vivência da 
Doutrina dentro do princípio da liberdade, sem exclu-
são do amor fraterno, tornando viável o que parecia 
inconciliável.
No �nal de outubro do mesmo ano, teve início a cara-
vana da fraternidade que percorreu o Brasil, fundindo 
a doutrina e tornando-a igual e única em toda a nação, e 
louvado seja Ismael, nosso bondoso guia, que, ergueu a 
sua bandeira: Deus, Cristo e Caridade, permitindo aos 
trabalhadores do Campo do Senhor cumprir os com-
promissos assumidos, fortalecendo a expressão que 
sem a caridade não há salvação, e podemos concluir 
que sem a Fraternidade não haverá união.

J
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Moradas Espirituais

esus de forma clara a�rma acerca da existên-
cia de outros ambientes na casa do Pai. Recor-
rendo ao bom e velho dicionário, temos como 
conceitos de morada: Lugar onde se mora; 
casa, habitação, domicílio. O endereço do 
lugar onde mora; endereço. Lugar onde algo se 
encontra de maneira permanente. Tempo que 
se passa morando em algum lugar; estada, 
permanência.

Ao observarmos este último conceito que 
relaciona morada com o tempo, lembramos 
que somos todos espíritos criados por Deus e 
estamos amparados na lei do progresso, evoluí-
mos, assim como, os ambientes que habitamos. 
No Evangelho segundo Espiritismo, Kardec sob 
a orientação da espiritualidade amiga, esclare-
ce que as diferentes moradas são os mundos 
que circulam no Espaço in�nito, e oferecem 
aos Espíritos que neles encarnam, moradas 
correspondentes ao adiantamento dos mesmos 
Espíritos e ainda que “independente da diver-
sidade dos mundos, essas palavras de Jesus 
também podem referir-se ao estado venturo-
so ou desgraçado do Espírito na erraticida-
de”.

No capítulo 14 item 14 da Gênese, Kardec 
ao descrever as ações dos espíritos sobre os 
�uidos, a�rma que “para os Espíritos, o 
pensamento e a vontade são o que é a mão 
para o homem. Pelo pensamento, eles impri-
mem àqueles �uidos tal ou qual direção, os 
aglomeram, combinam ou dispersam, orga-
nizam com eles conjuntos que apresentam 
uma aparência, uma forma, uma coloração 

determinadas; mudam-lhes as propriedades, 
como um químico muda a dos gases ou de 
outros corpos, combinando-os segundo 
certas leis. É a grande o�cina ou laboratório 
da vida espiritual.”

Léon Denis no livro O problema do ser, do 
destino e da dor destaca que “a situação do 
espírito após a morte é a consequência direta 
de suas inclinações, seja para a matéria, seja 
para os bens da inteligência e do sentimento. 
Se as inclinações sensuais dominam, o ser 
forçosamente se imobiliza sobre os planos 
inferiores, que são os mais densos, os mais 
grosseiros. Se alimenta pensamentos belos e 
puros, eleva-se a esferas em relação com a 
própria natureza de seus pensamentos”.

Portanto, quer no plano material, quer no 
espiritual, somos regidos pelas leis de atração, 
todos estamos sujeitos a ela, é como bem de�-
nem os espíritos tutelares da codi�cação, o 
pensamento é vida. Léon Denis ainda nos diz 
que a orientação de nossos pensamentos nos 
leva naturalmente para o lugar que lhes são 
próprios, porque o pensamento é a própria 
essência do mundo espiritual, sendo a forma 
�uídica apenas o vestuário. Por todos os luga-
res, nos juntaremos aos que nos amam e nos 
compreendem.

Nossa maior tarefa nos atuais tempos é 
empreendermos efetivamente esforços nas 
mudanças dos nossos padrões mentais, permi-
tindo assim, que alcancemos o lugar preparado 
pelo Cristo.

Texto: Crisanto Soares Ribeiro

Essência Divina

“Não se turbe vosso coração. – Crede em Deus, crede em mim. Há muitas moradas 
na casa de meu Pai; se assim não fosse, já eu, vo-lo teria dito, pois me vou para 

preparar o lugar. – Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, 
voltarei e vos retirarei para mim, a �m de que onde eu estiver, 

também vos aí estejais” (João, cap. XIV, 1 a 3).
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   Nas Pegadas do Mestre

    A Criança e a Mediunidade
 e repente a criança começa a relatar que tem 

um “amigo” brincando com ela. Descreve pesso-
as que somente ela vê. E, para espanto dos pais, 
ela a�rma que o “vovô” está ali. O que fazer diante 
de uma situação destas?

Com certeza não se deve repreender a cri-
ança pelos seus relatos. Também não se deve 
entrar em pânico e tampouco estimular a criança 
a falar sobre suas “visões”. Os pais e responsáveis 
pelas crianças devem buscar a orientação e o 
esclarecimento. Compreender que a mediunida-
de é uma faculdade psíquica que pode se mani-
festar muito cedo, até mesmo na infância. 

Importante também esclarecer que a crian-
ça até em torno dos 7 anos de idade está natural-
mente em contato com o plano espiritual, porque 
até por volta dessa idade ela tem uma relação 
muito próxima com esta dimensão, com os espí-
ritos desencarnados. 

Os laços perispirituais ainda não estão tão 
sólidos, �rmes, e facilitam um desprendimento 
da realidade do plano físico, quando então ela 
entra em contato com a realidade do plano espi-
ritual e naturalmente relata o que vê. Trata-se de 
uma faculdade anímica (onde não há a interme-

diação de um espírito) e não de mediunidade 
propriamente dita. A criança projeta a sua alma 
nas coisas e nos seres que a rodeiam e recebe 
intuições, orientações de seus protetores espiri-
tuais. Após essa idade os relatos sobre plano 
espiritual começam a diminuir e a criança passa a 
ter o contato com este plano mais durante o sono. 

Mas, independentemente de a criança ser 
médium, ou de se tratar apenas desse contato 
mais próximo com o plano espiritual próprio da 
fase da infância até 7 anos de idade, é indispensá-
vel que o lar seja sempre um local de acolhimento 
onde a criança se sinta à vontade, segura para 
expressar o que está sentindo, vendo, ouvindo, 

sem ser ridicularizada ou reprimida agressivamen-
te. Essas atitudes fazem com que a criança se feche e 
sofra com tudo o que está sentindo, porque ela está 
vivenciando o contato com o plano espiritual e isso 
acontecerá independente de a família acreditar ou 
não. 

Portanto é essencial que no lar da criança médi-
um haja amor, compreensão, segurança para que ela 
possa falar com os pais e saber que eles entenderão o 
que ela está manifestando. É muito importante a 
prática do Evangelho no lar em família e ensinar a 
criança a orar, mantendo esse hábito desde a infân-
cia, e com certeza permanecendo durante a juven-
tude e idade adulta.

A prece é de fundamental importância pois 
eleva a um plano de vibração melhor, de onde se 
retira recurso para acalmar, harmonizar e receber a 
assistência espiritual direta dos benfeitores espiri-
tuais. A criança médium deve ser levada à evangeli-
zação na Casa Espírita e com o tempo ela vai adqui-
rindo o conhecimento espírita, a orientação moral, 
a vivência do evangelho de Jesus para, quando al-
cançar a idade adulta, poder exercer a sua mediuni-
dade de uma forma responsável; assumir o seu 
compromisso de exercer a mediunidade com Jesus.

Texto:  Juliana ZucchettoD

Texto: Erwin T. Steigleder

  esde a infância, aprendemos a rezar o Pai 
Nosso dizendo: “Pai nosso, que estais nos 
Céus...”.

Ao dizermos “Pai nosso...”, a�rmamos que 
somos todos �lhos de Deus, e que, portanto, 
somos todos irmãos: Jesus, você, eu e toda a hu-
manidade. A única diferença é que nós estamos 
ainda evoluindo a caminho da perfeição, en-
quanto Jesus já é um Espírito Perfeito.

Sendo um Espírito Perfeito, Jesus encarnou 
entre nós para nos mostrar, pelo seu exemplo de 
vida, o caminho que nos leva ao Pai.

Jesus nasceu em um estábulo, para nos ensi-
nar a humildade, para demonstrar que nossas 
conquistas espirituais devem prevalecer sobre as 
conquistas materiais, para demonstrar que a Lei 
de Deus é a lei do amor, da igualdade e da justiça.

Nós, espíritos imperfeitos, estamos evoluin-
do a caminho da perfeição, e junto conosco nosso 
planeta vai também se transformando em um 
mundo melhor, mais justo, onde prevalece a lei 
do amor. Entretanto, esse caminho é longo. A 
terra está em processo de transformação, deixan-
do de ser um planeta de “Provas e Expiações”, 
para lentamente se transformar em um planeta 
“Em Regeneração”, onde o Bem prevalece...

Fica claro portanto, que para fazer deste pla-
neta um mundo melhor, é necessário que cada 
um de nós realize a sua própria reforma íntima, 
melhore a si mesmo, e no conjunto, o mundo se 
transforma.

Dito assim, parece que esta transformação é 
um processo natural, fácil, mas não é!

Estamos vivendo uma crise moral, uma crise 
de virtudes, causada em grande parte pelos dois 
grandes males da humanidade: o orgulho e o 
egoísmo. E é dessa crise moral, de virtudes, que 
vem todos os vícios que nos causam tanto sofri-
mento.

Para conquistar a perfeição, para conquistar 

“O reino dos Céus”, é necessária árdua luta. É preci-
so força de vontade. Tomás de Aquino, tendo sido 
questionado sobre o que era preciso para ganhar o 
céu, respondeu: “Querer”.

Deus nos deu o Livre Arbítrio, o direito de 
escolha, para que tenhamos o mérito das nossas 
conquistas. Por isso é necessário querer!!! Salve-
mos o mundo, salvando-nos a nós mesmos, que-
rendo, tendo força de vontade para realizar a nossa 
reforma íntima!!!

Entretanto, a virtude, o bom proceder, precisa 
ser uma prática constante, permanente. É trabalho 
de tempo integral. Mas a grande di�culdade é 
resistir às tentações, que trabalham em sentido 
contrário e impedem a virtude. Essa é a razão pela 
qual Jesus nos advertiu: “Vigiai e orai, para que 
não entreis em tentação; o espírito, na verdade, 
está pronto, mas a carne é fraca” (Mateus 26:41).

Quando Jesus diz aos seus discípulos “Ide. Eu 
vos envio como ovelhas no meio de lobos”, Ele quis 
dizer que o caminho da salvação é árduo, difícil, 
como difícil e perigoso é o caminho das ovelhas no 
meio de lobos. 

O caminho da reforma íntima, da virtude, re-
quer força de vontade, determinação. Por isso Je-
sus, com seu testemunho, exemplo de vida e de 
valor moral, nos serve de modelo, nos mostra o 
caminho da salvação e nos convida: "Quem quiser 
ser meu discípulo, [...] tome sua cruz e siga-me."

D
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P ara Joanna de Angelis, o atendimento frater-
no é campo de trabalho solidário entre quem 
pede e aquele que doa. Graças a ele os indivídu-
os podem se auxiliar como irmãos, comparti-
lhando suas dores e repartindo suas alegrias.

Tem como objetivo acender luz nos cami-
nhos difíceis da vida, oferecer roteiro no labi-
rinto, proporcionar esperança no desencanto.

Felizes são aqueles que se encontram a servi-
ço da fraternidade, auxiliando aos seus irmãos 
em sofrimento e contribuindo com segurança 
para sua elevação.

Jesus foi o maior exemplo do atendente 
fraterno, por excelência.

O Mestre não carregou o fardo das pessoas, 
porém ensinou-as, com seu sacrifício, a beleza 
da vida mesmo diante das di�culdades, dando 
provas da imortalidade da alma e de que Deus é 
um Pai amoroso e justo, que nos guia através de 
suas leis perfeitas para uma existência feliz.

O atendimento fraterno iniciou na casa 
espírita, ao perceber-se que as pessoas que aden-
travam em busca de auxílio, muitas vezes chega-
vam fragilizadas, sem saber por onde iniciar e 
nem como, através do espiritismo, aplicar seus 
preceitos de pronto em suas vidas, encontrando 
o consolo que ele proporciona.

Como toda doutrina �losó�ca, é necessário 

um esforço de aprendizagem e de compreensão 
de seus preceitos para que estes possam ter efeitos 
a ponto de explicar e suavizar nossas dores quan-
do enfrentamos as adversidades da vida.

Desta forma os centros espíritas foram desen-
volvendo trabalhadores para escutar as necessi-
dades daqueles que chegavam até eles.

Para Allan Kardec, tal atividade era primor-
dial: “Coloco em primeira linha consolar os que 
sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arran-
car os homens de suas paixões, do desespero, do 
suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Isto 
não vale mais do que os lambris dourados?”.

Ao buscarmos esse tipo de atividade no centro 
espírita devemos ter o coração aberto para falar-
mos de tudo aquilo que vem tirando a nossa sere-
nidade. Podemos �car seguros de que nas casas 
que trabalham com seriedade encontraremos 
pessoas capazes de nos ouvir com compreensão, 
tolerância e sem cansaço, dispostos a nos ajudar, 
sem impor e respeitando o livre-arbítrio de cada 
um de nós.

Mas também é preciso saber que o papel do 
dialogador fraterno nunca será conivência para 
com as nossas atitudes equivocadas, apenas nos 
escutando e concordando com tudo. Deve sim, 
por meio de esclarecimentos amparados no ensi-
no dos espíritos superiores nos dar uma orienta-

ção segura para que então, com novas informa-
ções possamos pelos nossos próprios esforços e 
mudanças de atitudes solucionar os problemas 
que nos a�igem.

Cada um de nós precisa de esclarecimentos 
diferentes já que somos indivíduos, porém exis-
tem algumas soluções que podemos dizer que a 
todos auxiliam independente da dor.

Podemos buscar socorro na prece e em leitu-
ras edi�cantes, como, por exemplo, nos ensinos 
de Jesus.

Mas e nesses momentos de di�culdades onde 
as casas encontram-se fechadas e o contato físico 
está restrito em função da pandemia?

Cada centro buscou a melhor forma de adap-
tar essa atividade e a Casa de Jesus não foi diferen-
te.

A  r e a l i z a ç ã o  d o  AT E N D I M E N T O 
FRATERNO durante a suspensão das atividades 
presenciais do Centro Espírita Casa de Jesus está 
sendo feita com o mesmo carinho, respeito e 
atenção através do Whatsapp (47) 9 8804-8345 
de segunda-feira a sexta-feira das 14h às 16h e 
por mensagem no Facebook ou Instagram 
Direct.

Caso sinta necessidade, não deixe de 
procurar esse auxílio em favor de si mesmo.

Texto: Alexandre Esótico
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Evangelização Infantil 
e da Família

Evangelização no Ventre, de 
Bebês, Infantil e da Família acon-
tece no NEES todos os anos e devi-
do ao isolamento social, este ano, 
tivemos somente dois encontros 
presenciais.

Vendo a necessidade de con-
tinuarmos a Evangelização, o 
nosso grupo de evangelizadoras foi desa�ado a 
produzir vídeos com conteúdo de nossas aulas.

Sendo assim foi criado um grupo no 
Whatsapp com as mães dos evangelizandos já 
cadastradas nas O�cinas e Estudos do NEES, 
onde postamos estes vídeos de aulas da Evange-
lização nos dias que seriam os encontros pre-
senciais: quartas, quintas e domingos.

Estes vídeos são planejados e criados em 
conjunto, que com a soma das sugestões e estu-
dos de todo o grupo das evangelizadoras, as 
ideias que se completam e, à luz da Doutrina 
Espírita, levam os 
ensinamentos e 
exemplos de Jesus 
aos evangelizan-
dos e suas famílias.

Com o passar 
do tempo,  sem 
podermos retor-
nar à Evangeliza-
ção presencia l , 
surgiu a ideia e a 
necessidade das 
atividades chega-
rem até às crianças 
para reforçar as 
au l a s  v i r tu a i s , 
assim, foi criado o Projeto Evangelização no 
Lar, que no dia da entrega das cestas de alimen-
tos, levamos também várias atividades impres-
sas e uma sacolinha com livrinho de músicas da 
Evangelização, jornal informativo do NEES, giz 
de cera, lápis, borracha, cola e diversos materia-
is que também são entregues a todas as famílias 
que têm crianças, não mais só para as famílias 
inscritas nas o�cinas e cursos e sim todas que 
vêm em busca do alimento físico, também le-
vam o alimento espiritual para as crianças, que 
são nossas crianças também. 

Chegamos a atender 300 crianças por mês 
e esse material é recebido com muita felicidade e 
através do grupo do whatsapp as famílias envi-

am fotos e pequenos vídeos das 
crianças e suas atividades realiza-
das.
A arte nos proporciona conexão 
com a espiritualidade, assim com 
desenhos sobre os temas das aulas 
para pintar, recortes e colagens as 
crianças vivenciam os ensinamen-

tos de Jesus e cantam com o livrinho, as músicas 
que cantávamos durante as nossas aulas presen-
ciais de Evangelização.

Foi enviado para as famílias sugestões de 
leituras e como realizar o Culto do Evangelho 
no Lar, reforçando a importância desta prática, 
levando a luz da Doutrina e o Evangelho de Jesus 
aos lares.

Continuamos assim, nosso compromisso 
de semeadores do Evangelho de Jesus, as semen-
tes estão sendo cultivadas com amor no coração 
dos evangelizandos e suas famílias.

"E no Monte Gali-
leu, Jesus mais 
uma vez se faz 
presente e renova 
seu convite. Reco-
m e n d a - n o s  a 
seguir seus passos 
como represen-
tantes do fermen-
to renovador, a 
ensinar a verdade 
e a abrir novos 
caminhos de luz 
nos  países  dos 
corações. Apre-
senta-nos o bom 

ânimo como estrela guia, a união e o esforço no 
bem, edi�cando a fé viva e a Lei do Amor como 
roteiro de vida eterna.

Sigamos, então, os Seus passos. Sejamos 
semeadores sensíveis, com almas abastecidas de 
fé, amor e luz, a deixar marcas eternas nos cora-
ções das crianças, para que lhes sirvam de refe-
rência cristã ante os desa�os da vida.

E ainda relembrando aquela tarde de imen-
so azul, que possamos sempre reconhecer o Seu 
chamado, e dizer: ‘‘Cristo, estou aqui.’’  

Cintia Vieira Soares
Livro: A Gênese do Bebê

A

“Ide e evangelizai todas as gentes" 

Jesus, Marcos 16:15 

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/
centroespiritacasadejesus

ATIVIDADES SUSPENSAS

Em função da pandemia, estão suspensas 
as atividades tais como: palestras, o�ci-
nas, grupos de evangelização, estudos, 
gestantes, bazar além dos atendimentos 
médicos e odontológicos entre outros. 

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL

O NEES está realizando atendimento 
assistencial às famílias, com a distribui-
ção de cestas básicas, sopas prontas e kits 
higiênicos. 

MENSAGENS DE AMOR

14hTODOS
OS DIAS

Todos os dias, às 14h, disponibiliza-
mos via Whatsapp, um áudio ou 
vídeo, com orações e palavras de 
consolo e esperança para acalentar 
todos os corações.

Texto: Eliana Rossol
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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

Camilo e Raul Teixeira nos 
presentearam com o livro 
Desa�os da Mediunidade, um 
seguro roteiro para as ques-
tões que envolvem o inter-
câmbio entre o mundo físico e 
a vida espiritual. Os ensina-

mentos lúcidos e profundos de Camilo, introdu-
zindo capítulos complementados com perguntas 
apresentadas ao médium Raul Teixeira em várias 
localidades brasileiras e do exterior. Elogios aos 
médiuns, animismo, pinturas mediúnicas, sessões 
mediúnicas domésticas, limites de idade para 
participar das sessões e tantas outras questões são 
respondidas de forma segura e clara pelo grande 
orador espírita, amparado por sua longa experiên-
cia.

É de muita beleza e profun-
dez a visão que o espírito 
Camilo nos leva a ter da vida, 
dos seres e das coisas do 
mundo, a partir dos seus 
arrazoados. Ele desenvolve 

brilhantes re�exões sobre a mediunidade, a 
distinção entre a causa e a casa espírita, a impor-
tância da educação espírita, o poder desastroso da 
irritação, os exotismos que se misturam à tese da 
reencarnação, o abortamento, a verdadeira liber-
dade, dentre outros instigantes temas da vida 
humana. Permite-nos uma panorâmica sobre 
muitas das ideias espíritas, em particular, e espiri-
tualistas, em geral, o que nos enseja respaldo mais 
racional e lógico para o fortalecimento de uma fé 
mais lúcida e inquebrantável.

Nesta obra, o benfeitor Camilo 
enaltece a importância da 
família, esclarecendo que é 
nela que nos preparamos para 
vencer o egoísmo e conquistar 
o amor irrestrito, porque se 

não conseguimos viver em harmonia num grupo 
de poucas pessoas, no ambiente familiar, como é 
que amaremos os demais indivíduos que compõem 
a humanidade? O citado benfeitor explica-nos 
como são formados os casais na Terra, os papéis 
dos cônjuges no matrimônio e perante os �lhos e 
como lidar com as separações conjugais mantendo 
o equilíbrio. As lições são abordadas com riqueza 
de informações, de forma didática, culminando 
com perguntas objetivas, tudo a facilitar a nossa 
compreensão.

Cintilação das Estrelas
Raul Teixeira

Desa�os da Mediunidade
Raul Teixeira

Mecanismos da Mediunidade, livro psicografado pelos 

médiuns Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira, com 

autoria atribuída ao espírito André Luiz, e publicado 

pela Federação Espírita Brasileira, no ano de 1960.

É a décima-segunda obra da série do autor espiritual 

André Luiz chamada de Série André Luiz, composta de 

16 livros. Esta série pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no 

Mundo Espiritual e Obras Complementares. Nos primeiros capítulos, o livro 

fornece noções sobre ondas, campo eletromagné�co, estrutura atômica, 

radioa�vidade, etc., procurando estabelecer analogias destes conceitos com 

temas associados à mediunidade. Já nos capítulos finais, são tratados temas 

como hipno�smo, passes, obsessões, preces, etc. Tomando por referência a 

ciência �sica do mundo material, André Luiz realiza elucida�vo estudo dos 

intricados mecanismos da mediunidade. Oferece aos médiuns e estudiosos do 

tema os recursos para a compreensão de complexas questões da Física e da 

Fisiologia que inteligentemente vão sendo relacionados com os inúmeros as-

pectos da mediunidade. Ressalta a importância da mediunidade com Jesus, 

esclarecendo que, além dos conhecimentos necessários, surgem os imposi�-

vos da disciplina e da responsabilidade como fatores de aprimoramento das 

criaturas que se devotam ao intercâmbio com o Mundo Maior, dentro dos prin-

cípios do Evangelho à luz da Doutrina Espírita.

Série - A Vida no Mundo Espiritual
Pelo Espírito André Luiz

Mecanismos da Mediunidade
Volume 11

Desa�os da Vida Familiar
Raul Teixeira
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