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    ezembro é um mês muito especial 
para todos nós cristãos especialmente o 
dia 25, por ser a data em que comemora-
mos o nascimento do Divino amigo Jesus, 
e nesta data sentimos o seu chamado para 
a renovação, em cada ano que passa.

Quando Ele aqui esteve nos trazendo 
seus ensinamentos e deixando como lega-
do o seu exemplo, prometeu que rogaria 
ao Pai que nos enviasse o Consolador, para 
que lembrássemos tudo o que Ele havia 
ensinado; aqui nos encontramos com o 
Consolador prometido por Jesus, nos 
dando a oportunidade da busca do apren-
dizado e da prática do amor, que havere-
mos de alcançar algum dia.

A luz inapagável que irradia pelo orbe 
descrita nos evangelhos pelos continua-
dores do Cristo, foi muitas vezes mal inter-
pretada, porém sempre viva e norteadora, 
e a Doutrina Espirita como sendo o Con-
solador prometido por Jesus, pois relem-
bra tudo o que Ele havia dito, e amplia a 
visão do futuro, é a luz que acende a nossa 
fé e dá esperança no reajustamento das 
condições espirituais e morais que tanto 
necessitamos.

O quadro alarmante que se encontra o 
mundo, dominado ainda pelo materialis-
mo, pela ignorância, pelo egoísmo, nos 
convida para a vivencia dos ensinamento 

trazidos por Jesus, e o momento é de resig-
nação, frente as provas, que nada mais são 
que o remédio amargo que devemos tomar 
para reeducação dos pensamento e senti-
mentos.

O Mestre sempre foi o mensageiro da 
Paz, e neste mês quando comemoramos o 
Natal de Jesus retornam a busca por mo-
mentos de serenidade, fraternidade e equi-
líbrio, quando então lembramos de sua 
mensagem: “Deixo-vos a paz, a minha 
paz vos dou: eu vo-la dou não como o 
mundo a dá, não �queis perturbados 
nem tenhais medo.”(João:14-27.)

Ele nos oferece a sua Paz, a paz perma-
nente do Espirito imortal, e ensina-nos que 
esta somente será duradoura se construída 
com base no amor a Deus, ao próximo e a si 
mesmo; com a pratica da caridade, com a 
ausência do egoísmo e do orgulho, com o 
cultivo da humildade, Jesus é o caminho 
para o Pai quando a�rma: “Não se pertur-
be o vosso coração, Credes em Deus, cre-
de também em mim(...)Eu sou o cami-
nho a verdade e a vida.” (João:14-1-6.)

Não malbaratar as bençãos recebidas e 
as dádivas misericordiosas que recebemos 
através do Consolador prometido, com 
que temos abastecido nossos corações é 
dever nosso, apesar e da extensão de nossa 
pequenez; queremos preservar esse inesti-

mável celeiro de valores morais, e a sua 
promessa de que nenhuma das ovelhas 
que o Pai lhe con�ou se perderia, nos dá 
ânimo de seguirmos em frente até alcan-
çarmos a meta de sublimação e felicidade 
que nos está destinada.

Por tudo Jesus, queremos te agradecer, 
pois ensina-nos a não fugir às responsabi-
lidades assumidas, a respeitar as leis mora-
is estabelecidas por Deus, a compreender 
que a felicidade requer autoconhecimen-
to, a manter o equilíbrio diante das ocor-
rências desagradáveis e a trabalhar o desa-
pego, que certamente nos trarão a con-
quista da paz e da plenitude intima.

Que este Natal para cada um de nós seja 
a oportunidade bendita da prática das 
virtudes do amor, da compreensão e do 
perdão, para proveito da tua presença 
entre nós, pois és o Guia Espiritual da Ter-
ra e teus ensinos e mensagens de cunho 
superior, fundamentados no amor e na 
fraternidade �quem para sempre grava-
dos em nossos corações, hoje e eterna-
mente.

Bom Natal, boa leitura e votos de muita 
paz!
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 Mensagem de Natal por Meimei
Contemplarás, de alma surpresa, a fila dos que se 
arrastam, de olhos enceguecidos pela garoa das 
lágrimas. 
Ladeando velhinhos que tossem ao desabrigo, há 
doentes e mu�lados que suspiram pelo lençol de 
refúgio na terra seca. 
Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos 
nus e crianças desajustadas para quem o pão 
farto nunca chegou.

Trabalhadores cansados falam do abandono e 
jovens subnutridos se referem ao consolo da 
morte…

Divide, porém, com eles o tesouro de teu 
conforto e de tua fé e nos recintos de palha e 
sombra a que te acolhes, encontrarás o Cristo no 
coração, transfigurando-te a vida ao mesmo 
tempo que, nos escaninhos da própria mente, 
escutarás, de novo, o cân�co do Natal como de 
repe�do na pauta dos astros:

– Glória a Deus nas alturas e boa vontade para 
com os homens!

Diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes 
amados que chegaram de longe… ouves a música 
fes�va que passa de leve por moldura de 
harmonia às telas da natureza… 
Entretanto, quando penetrares o templo da 
oração  reverenciando o Mestre que dizes amar, 
mentaliza o estábulo pobre.

Ignoramos de que estrela estaria chegando o 
Sublime Renovador, mas todos sabemos em que 
ponto da Terra começou ele o apostolado divino.

Recorda as mãos fa�gadas dos tratadores de 
animais, os dedos calosos dos homens do campo, 
o carinho das mulheres simples que lhe 
ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o 
sorriso ingênuo dos meninos descalços 
que lhe receberam do olhar a primeira nota de 
esperança.

Lembra-te do Senhor, renunciando aos caminhos 
constelados de luz para acolher-se, junto dos 
corações humildes que o esperavam, dentro da 
noite, e desce também da própria alegria, para 
ajudar no vale dos que padecem.

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/centroespiritacasa

ESCALA DE PALESTRAS
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   umberto de Campos, no livro “Boa 
Nova”, psicogra�a de Francisco Cândido 
Xavier, traz a importância de Jesus para a 
humanidade, com lições brilhantes de total 
devotamento e abnegação. No 1º capítulo fala 
sobre o contexto do Império Romano com a 
aproximação de Jesus da Terra. Conta-nos os 
efeitos que a esfera do mensageiro da paz 
provocou, nos emocionando, nos inspirando 
e nos despertando a sede de conhecimento 
dos dias vividos por Jesus com seus discípu-
los, nos fortalecendo o amor e a vontade de 
segui-lo. Por essa razão, e porque não escre-
veríamos com tanta beleza e realidade, trans-
crevemos alguns dos textos.

O Autor traz com leveza e poesia, incluin-
do também em suas descrições, a força da 
natureza. Os ensinamentos são tão re�exivos 
e profundos que é impossível não sentir que 
vamos fazer uma viagem e viver a Era da Boa 
Nova. Jesus penetra os corações, o recesso das 
consciências e para cada capítulo, uma nova 
aprendizagem, que vai se somando a outra, e 
de forma contínua e cumulativa o ensino vai 
acontecendo e deixando em nós a certeza de 
que Jesus é um Mestre Vivo; o mensageiro da 
paz.

E, assim começa: “Os historiadores do 
Império Romano sempre observaram com 
espanto os profundos contrastes da gloriosa 
época de Augusto. Caio Júlio César Otávio 
chegara ao poder, [...] uma nova era principi-
ara com aquele jovem enérgico e magnâni-
mo. (...) O hino da paz duradoura começava 
em Roma para terminar na mais remota de 
suas províncias, acompanhada de amplas 
manifestações de alegrias por parte da plebe 
anônima e sofredora. A cidade dos Césares se 
povoava de artistas, de espíritos nobres e 
realizadores. Em todos os Recantos, perma-
necia a sagrada emoção de segurança, en-

quanto o organismo das leis renovava, dis-
tribuindo os bens da educação e da Justiça. 
(...)

(...) É que os historiadores ainda não 
perceberam, na chamada época de Augusto, 
o século do Evangelho ou da Boa Nova. 
Esqueceram-se de que o nobre Otávio era 
também homem e não conseguiram saber 
que, no seu reinado, a esfera do Cristo apro-
ximava da Terra, numa vibração profunda 
de amor e de beleza. Acercavam se de Roma 
e do mundo não mais espíritos belicosos, (...) 
porém outros que se vestiriam dos andrajos 
dos pescadores, para servirem de base indes-
trutível aos eternos ensinos do Cordeiro. 
Imergiam nos �uidos do planeta os que 
preparariam a vinda do Senhor e os que 
transformariam em seguidores humildes e 
Imortais dos seus passos divinos. É por essa 
razão que o ascendente místico da era de 
Augusto se traduzia na paz e no júbilo do 
povo que, instintivamente, se sentia no limi-
ar de uma transformação Celestial. Ia chegar 
à Terra o sublime Emissário. Sua lição de 
verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo 
inteiro, como chuva de bençãos magní�cas e 
confortadoras. A humanidade vivia, então, o 
século da Boa Nova.”

Vimos na obra o legado do Cristo, a men-
sagem de amor consubstanciada em seu 
Evangelho. Vivenciou todas as Leis. Foi 
exemplo máximo de paci�cação. Aceitando, 
por amor a cruz do Calvário. Perdoando 
seus algozes, os agentes da cruci�cação. As 
bem-aventuranças nos acompanham a mar-
cha evolutiva. Os mansos são aqueles que 
tem aberto o coração às claridades espiritua-
is. São os que atendem aos chamamentos da 
mansuetude, no trabalho incessante do bem. 

“Bem aventurados os mansos, porque 
herdarão a Terra”. (Mt.5.5)

                Texto: Eliana Mara Dellatorre

H

Jesus
O  Mensageiro  da  Paz

02/12/1866 - Reencarna Frederico Figner 
(Irmão Jacob)

02/12/1866 - Reencarna José Petitinga.

04/12/1935 - Desencarna o cientista e pes-
quisador dos fenômenos espíritas Charles 
Robert Richet, Prêmio Nobel de Medicina e 
de Fisiologia, no ano de 1913, pai da Metapsí-
quica, defensor do Espiritismo.

05/12/1934 - Desencarna Humberto de Cam-
pos, escritor e jornalista. Quando adoeceu, 
modificou completamente o estilo de escrita, 
tornando-se cheio de piedade, 
compreensão e entendimento 
para com as fraquezas e sofri-
mentos do seu semelhante. A 
alma sofredora do País bus-
cou avidamente Humberto de 
Campos e dele recebeu conso-
lação e esperança. Eram cartas de dor e deses-
pero que chegavam às suas mãos, pedindo 
socorro e auxílio. E ele, tocado nas fibras mais 
sensíveis do coração, a todas respondia, em 
crônicas, pelos jornais, atingindo milhares de 
leitores em circunstâncias idênticas de prova-
ções e lágrimas. Após seu desencarne ditou os 
livros: "Crônicas de Além-Túmulo", "Brasil, 
Coração do Mundo, Pátria do Evangelho", 
"Boa Nova", "Novas Mensagens", "Luz Aci-
ma", "Contos e Apólogos" e outros.

10/12/1874 - Reencarna Manuel Vianna de 
Carvalho. A sua palavra era atraente e arreba-

tadora, conseguindo, entre os 
espíritas uma penetração 
inusitada e inconfundível. 
Como conferencista era dos 
mais requisitados; como pole-
mista, um dos mais salientes. 
Seu verbo inspirado, sua voz 

harmoniosa, sua animação, assumiam, às 
vezes, tonalidades e aspectos impressionan-
tes. Foi na realidade um mágico da palavra, 
esteta do sentimento e difundiu a Doutrina 
por todo o país, levando a palavra sincera e o 
consolo.

10/12/1944 - Fundação da Cruzada dos Mili-
tares Espíritas, divulgadora da doutrina nas 
corporações militares.

11/12/1761 - Reencarna em Salvador (BA), 
Joana Angélica, uma das encarnações de 
Joanna de Ângelis.

11/12/1855 - Allan Kardec recebe a revelação 
de que Zéfiro é seu Espírito protetor.

16/12/1955 - Desencarna Manuel Justiniano 
de Freitas Quintão – Mentor espiritual do 
Centro Espírita Casa de Jesus.

24/12/1900 - Reencarna em Rio das Flores 
(RJ), Yvonne do Amaral Pereira.



Saiba mais
A doutrina espírita conseguiu esclarecer àqueles que 
procuravam entender a existência, vivenciando situ-
ações muitas vezes angustiantes e inexplicáveis, com-
provando cientí�ca e �loso�camente, além do 
aspecto religioso, que somos seres eternos, criados 
por Deus pela sua energia cósmica, que chamamos de 
amor, 
Desde que formos criados e tomamos consciência do 
que realmente somos, �camos sabendo, através da fé 
raciocinada e dos ensinamentos trazidos pelos Men-
tores Espirituais e por muitas almas encarnadas, que 
nada ocorre por acaso, pois tudo tem um sentido e 
uma �nalidade.
Assim, diversos personagens humanos que já habita-
ram este planeta de provas e expiações ou que ainda 
se encontram encarnados nos corpos de agora, tra-
zem a certeza de que cada um de nós vivencia as suas 
necessidades, seja por ações de agora ou praticadas 
no passado.
E junto de nós, mesmo não fazendo parte da família 
ou de amigos, a�oram os Espíritos que nos auxiliam 
no processo de evolução moral, trazendo a certeza da 
nossa imortalidade, tendo como fonte as a�nidades 
que nos unem, sejam de ordem física ou espiritual.
Essas considerações nos dão a certeza de que a Casa 
de Jesus, criada pela D. Erna, não foi um ato impensa-
do ou sortudo, mas resultado das a�nidades espiritu-
ais que ela mantinha com Mentores Superiores, que 
fazem parte desse centro espírita tão importante, 
criado para auxiliar acolher a todos que o procuram, 
sejam como trabalhadores ou frequentadores.
Essas a�nidades que nos unem aos Espíritos, não 
temos conhecimento de quando teve início, mas 
ocorre para entendermos a vida sob o ponto de vista 
eterno e não somente �sicamente.
Portanto, quando D. Erna, em um determinado dia 
observou uma foto de um personagem, que soube ser  
Manuel Justiniano de Freitas Quintão, alertou a to-
dos que com ela se encontravam, que frequentemente 
o via e por ele era auxiliado, razão pela qual o mesmo 
tornou-se o guia e mentor espiritual da Casa de Jesus.
Procurando saber quem houvera sido esse persona-
gem, souberam que o mesmo havia reencarnado em 
1874, e desencarnado em 16 de dezembro de 1954, no 
Brasil, tendo sido presidente da FEC por três vezes e 
mantido contado direto com o médium Francisco 
Cândico Xavier. 
Traduziu também o livro o Céu e o Inferno, e outras 
obras espíritas, além de ser o responsável pela primei-
ra publicação e prefácio do primeiro livro psicografa-
do pelo Chico, chamado “Parnaso de Além Túmu-
lo”, e haver escrito diversos artigos para o Reforma-
dor, além dos livros:“O Cristo de Deus”, Cinzas no 
Cinzeiro” e “Os Funerais da Santa Sé”.
Ele somente se tornou espírita quando estava desen-
ganado pela medicina o�cial, e tendo recebido 
auxílio terapêutico mediúnico, e ante sua recupera-
ção e imediata adesão ao espiritismo, proferiu a frase: 
“A minha cura foi tão rápida quanto e�caz e mara-
vilhosa, e o monista irredutível, já candidato ao 
suicídio, tornou-se espírita confesso e professo...”
Seu ingresso na FEB, fazendo parte do seu quadro, 
perdurou por quase cinquenta anos, atuando como 
trabalhador e como médium curador. Que continue 
auxiliando espiritualmente a Casa de Jesus, através 
seu amor.

M
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Caridade Espirita

   uitos ainda entendem CARIDADE 
como doação de dinheiro ou doação de 
alimento, roupas, etc.

De fato, toda doação é um ato caridoso, 
mas CARIDADE é um conceito bem mais 
amplo. Segundo o Dicionário Houaiss, é 
“a disposição favorável em relação a al-
guém em situação de inferioridade (físi-
ca, moral, social etc.); compaixão, bene-
volência, piedade”.

Esse entendimento se aproxima do 
conceito da caridade Cristã: “Amar ao 
próximo como a si mesmo”.

Signi�ca combater os dois grandes ma-
les da humanidade: o orgulho e o egoís-
mo. Ao amar o próximo como a mim mes-
mo, me coloco no mesmo nível do outro, 
ou seja, sou humilde e não superior ou 
orgulhoso. Signi�ca não ser egoísta e 
pensar também no outro, dando a ele a 
mesma importância.

Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, 
Kardec pergunta à Espiritualidade: “Qual 
o verdadeiro sentido da palavra carida-
de, como a entendia Jesus?” R: “Benevolên-
cia para com todos, Indulgência para com as 
imperfeições dos outros, Perdão das ofen-
sas.”

Ser Benevolente signi�ca fazer o Bem, 

até a última das suas forças. Vale lembrar a 
orientação da Espiritualidade que nos ad-
verte que somos responsáveis por todo mal 
que praticamos e por todo o mal resultante 
do Bem que deixamos de fazer. Devemos 
fazer todo o Bem que nos é possível, pois 
um mal resultante da nossa omissão, é 
também nossa responsabilidade.

Ser Indulgente signi�ca compreender e 
aceitar as imperfeições alheias, pois como 
ensina Jesus, não nos cabe julgar o próxi-
mo: “Quem dentre vós não tiver pecado, 
atire a primeira pedra! (João 8, 1-11)”.

É relativamente fácil Perdoar a quem 
queremos bem, mas a Espiritualidade nos 
orienta a perdoarmos mesmo aqueles que 
não contam com nossa simpatia. Questio-
nado sobre quantas vezes devemos perdo-
ar, Jesus ensina que não é apenas 1, 2 ou 7 
vezes, mas 70 x 7 (Mateus 18,21-22). Signi-
�ca que devemos perdoar quantas vezes for 
necessário. Tanto que Jesus nos ensinou a 
rezar o Pai Nosso dizendo: “Perdoai as 
nossas ofensas, assim como nós perdoa-
mos a quem nos tem ofendido”, ou seja, na 
mesma medida em que perdoamos o ou-
tro... se não perdoo o outro, como posso 
esperar ser perdoado?

No livro Ressurreição e Vida, psicogra-
fado por Yvonne A. Pereira pelo Espírito 
Léon Tolstoi (cap. 1, O Reino de Deus: A 
história de Zacheu), o Apóstolo Paulo indi-
ca as possibilidades que temos de sermos 
caridosos: “Nenhum de nós será tão pobre 
que não possa favorecer o próximo com algo 
que possua para distribuir: o pão, o lume, o 
agasalho, o bom conselho, a advertência 
solidária, a assistência moral no infortúnio, 
o ensinamento do Bem, a lição ao ignorante, 
a visita ao enfermo, o consolo ao encarcera-
do, a esperança ao triste, o trabalho ao ne-
cessitado de ganhar o próprio sustento hon-
rosamente, a proteção ao órfão, o seu pró-
prio coração de amigo e irmão em Cristo, a 
prece rogando aos Céus bênçãos que acla-
rem os caminhos dos peregrinos da vida, o 
perdão àqueles que nos ferem e nos querem 
mal.”

Benevolência, Indulgência e Perdão 
das ofensas.

Esta é a verdadeira Caridade Espírita!

                      Texto:  Erwin T. Steigleder

Essência Divina
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   Fidelidade a Jesus

    2020 – Ano de Prova e Resignação

      momento atual é singular e desa�ador.
Referimo-nos especialmente à pandemia causa-
da pelo COVID-19, que se instalou no globo 
terrestre de tal maneira que atinge, indistinta-
mente, toda a humanidade.

A proposta do Espiritismo, entretanto, nos 
fornece o esclarecimento a respeito das ocorrên-
cias e vicissitudes da vida, e nos auxilia a compre-
ender que nada ocorre que não esteja em harmo-
nia com os mecanismos de reajuste da Justiça 
Divina.

É verdade que a situação nos obriga a com-
partilhar uma série de dissabores, não só os ine-
rentes às consequências da doença, que apresen-
tam gravidade, mas também aqueles relaciona-
dos ao distanciamento social, à angústia, à incer-
teza, aos distúrbios de ordem física e mental, sem 
falar nos re�exos econômicos.

Por outro lado, os períodos de isolamento 
que as medidas sanitárias recomendam permi-
tem-nos experimentar aspectos que tínhamos, 
de certa forma, relevado, tais como o relaciona-
mento entre pais e �lhos, a reaproximação de 
amigos e familiares, a leitura, a solidão, o silên-
cio.

Para muitos, mesmo no torvelinho dos acon-
tecimentos, é possível acessar o singelo estado da 
alma que propicia consultar nossa consciência, 
mergulhando na intimidade do ser.

De fato, ao passo que o ritmo acelerado da 
vida sofre brusca diminuição, a circunstância 
inesperada faz surgir o tempo de aquietamento, 
de re�exão, que podemos utilizar para nosso 
aprendizado e melhoramento.

Nada mais propício, pois, nos atentarmos às 
vozes da Espiritualidade Benfeitora, que não 
cessa de nos estimular à reforma íntima, já que 
ainda insistimos nos graves problemas de ordem 
moral que tanto di�cultam nossa caminhada 
rumo aos estágios mais felizes e luminosos da 
existência.

A Lei do Progresso atua sem cessar, em todo 
o Universo. Conforme nos esclarece a Espiritua-
lidade Superior, estamos inseridos num processo 
de transição planetária. A Terra deixará de ser 
destinada às provas e expiações para se tornar 
um mundo de regeneração, onde não terá mais 
espaço ao orgulho e às paixões desordenadas.

Como já asseverado na obra “A Gênese”, no 
Capítulo intitulado “São chegados os tempos”, 

“Para que na Terra sejam felizes os homens, 
preciso é que somente a povoem Espíritos bons, 
encarnados e desencarnados, ou somente ao bem 
se dediquem”.

Cabe-nos fazer a nossa parte, que é justamente 
o nosso aprimoramento moral, modi�cando os 
nossos sentimentos para nos ajustar às amorosas 
lições de Jesus. Assim, contribuiremos para que 
possa reinar na humanidade a caridade, a fraterni-
dade e a solidariedade que assegurem o bem-estar 
moral.

Não somos meros espectadores diante dos 
acontecimentos, mas cocriadores da nossa realida-
de e da nossa evolução, individual e coletiva.

Compreendamos as provações desse período 
de transição como um chamado da Sabedoria 
Divina.

Enfrentando, com resignação e coragem, as 
di�culdades inerentes a este período de transição, 
fortaleceremos nossa fé, pois “a tempestade de hoje 
passará, como as de ontem”.

Superemos, pois, as atitudes pessimistas.
Sob quaisquer circunstâncias, vivamos com 

alegria, otimismo e fé no futuro, eis que trilhamos o 
caminho que, um dia, nos conduzirá à Perfeição.

Texto:  Mauri Roberto Viviani

O

 egundo os dicionários, �delidade possui 
inúmeros signi�cados, como lealdade, �rmeza, 
exatidão e pontualidade.

No livro Boa Nova, pelo Espirito Humberto 
de Campos e psicogra�a de Francisco Cândido 
Xavier, o capitulo 6 que tem como titulo “Fideli-
dade a Deus”, nos diz que tudo tem um custo, seja 
a opção pelas ilusões do mundo, seja a dedicação 
à conquista das virtudes celestes; que é fácil pro-
var �delidade e con�ança nos dias calmos, mas 
esta prova realmente acontece nos dias de tor-
mento e di�culdade.

Entre notáveis espíritos que nos deixaram 
grandes exemplos de �delidade a Jesus, podemos 
citar: Joana de Cusa, os apóstolos, Madre Tereza 
de Calcutá e um ainda mais próximo de nós, 
Chico Xavier. Eles exempli�caram a coragem, o 
testemunho, o compromisso com o amor, a fé e a 
�delidade aos ensinos de Jesus.

Em vários momentos Jesus teve que nos ad-
vertir e esclarecer. Vamos relembrar apenas al-
guns:

“Se alguém quer ser o primeiro entre vós seja o 

último de todos” (MT 9:31,35). Jesus nos adverte 
sobre a humildade. 

“Acautelai-vos do fermento dos fariseus e 
saduceus” (MT 16:6). Jesus nos adverte sobre a 
prudência.

“Amareis a Deus de toda a vossa alma e o vosso 
próximo como a vós mesmos: toda a lei e os pro-
fetas estão contidos nesses dois ensinamentos”. 
(MT 22) Nos adverte sobre a Lei do amor.

No Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 
15 item 3 nos fala que toda a moral de Jesus se 
resume na caridade e humildade, duas virtudes 
contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Sabemos que 
o orgulho e o egoísmo são as duas chagas que têm 
atrapalhado nossa caminhada para a felicidade. 
Como sermos caridosos se não conseguimos 
perdoar? Como sermos humildes alimentando 
prepotência e orgulho? Na questão 886 do Livro 
dos Espíritos é perguntado sobre o verdadeiro 
sentido da palavra caridade como entendia Jesus 
e a resposta: “Benevolência para com todos, 
indulgência para com as imperfeições alheias, 
perdão das ofensas”.

Jesus é o nosso “Bom Pastor” Ele nunca abando-
na suas ovelhas, Ele continua nos protegendo e se 
interessando por nós, mas precisamos ser �éis ao 
seu ensinamento, pois através destes nos unimos a 
Jesus. A �delidade é poderosa ponte que nos une a 
Jesus.

Jesus continua repetindo o convite feito há dois 
mil anos: “Vem e segue-me” (Lc 18,22). Ele nos fala 
da estrada do amor, que leva à felicidade. É uma 
estrada mais difícil, pois muitas vezes, o amor im-
plica renúncia e sacrifícios. Esta estrada nos pede 
que andemos com humildade, porque o orgulho 
impede a presença do amor. É um caminho que 
evoca o desprendimento dos bens terrenos transi-
tórios em favor dos bens espirituais e eternos. É a 
estrada que exalta o perdão no lugar da vingança, 
que cultua a paz em prejuízo da guerra. É o cami-
nho que ninguém é feliz sozinho.

Precisamos ser �éis aos ensinos de Jesus, pois ele 
é o guia que nos levará a um caminho mais seguro e 
feliz. Não será um caminho fácil, mas sem dúvida 
alguma, chegaremos ao destino da felicidade que 
tanto almejamos. Uma feliz caminhada a todos 
nós! .

S
Texto:  Loreni Oliveira Netto
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J conforto, sua dedicação e sua lealdade, saben-
do que muitos trabalharam com espírito de 
sacrifício e amor à causa, e assim saímos desta 
gestão com o coração cheio de carinho e aten-
ção de todos vocês que �zeram toda a diferen-
ça nos trabalhos realizados, e podem contar 
sempre com nossa amizade sincera.

Os desa�os enfrentados foram muitos; 
vivemos situações totalmente inesperadas, 
momentos com tomadas de decisões bastante 
difíceis, como por exemplo o fechamento da 
Casa, em razão da Pandemia que assolou o 
mundo e abalou a todos, entretanto foi de 
grande aprendizagem e saímos enriquecidos 
com essas experiências novas.

Apesar de estarmos com a casa fechada, ela 
na verdade está entreaberta, pois as famílias 
carentes continuam a receber a assistência 
através das cestas básicas que estão sendo 
distribuídas normalmente, inclusive o núme-
ro de assistidos cresceu vertiginosamente, pela 
atual crise econômica que toda essa situação 
gerou, e recebem também a assistência espiri-
tual e o carinho da equipe que os atende.

Os estudos na Casa continuam de forma 
virtual; o atendimento espiritual está sendo 
feito através do atendimento fraterno por 
telefone; as irradiações; o Evangelho no Lar e a 
assistência espiritual, também seguem nor-
malmente via on-line.

O Doutrinário não sofreu nenhuma mu-
dança, tanto que as palestras continuam em 
seus horários normais transmitidas on-line; a 

esus, neste mês em que se comemora o Teu 
Natal, quando todos buscam acender a luz da 
fé e da esperança, quando muitos louvam a 
Tua memória e as crianças entoam hinos de 
paz e gratidão, nós da Diretoria Executiva, nos 
despedimos da função administrativa e quere-
mos te agradecer pela oportunidade de termos 
estado à frente da Casa de Jesus nestes últimos 
dois anos.

O Centro Espírita é o ambiente onde se 
estuda, se pratica e se divulga a Doutrina Espi-
rita, representando também a porta de acesso 
aos que buscam desesperançados e carentes de 
espiritualidade, o consolo e as respostas para 
suas dores e sofrimentos.

Nosso maior esforço durante essa gestão 
foi aperfeiçoar o trabalhador espírita para dar 
uma boa acolhida aos que chegavam à nossa 
amada Casa de Jesus, para que recebessem o 
apoio cristão e se sentissem acolhidos frater-
nalmente pela compreensão da Doutrina.

Nossa bandeira foi “Caridade para com 
todos” e envidamos os esforços necessários, 
para que todos os que buscaram auxílio, fos-
sem fraternalmente atendidos, tanto material 
quanto espiritualmente, e observamos que 
durante a gestão, nunca faltou a assistência dos 
bons Espíritos, pois nossa Casa atendeu todos 
os necessitados de luz e esperança, dando o 
suporte para vencerem as di�culdades e se 
aproximarem de Deus.

Agradecemos a todos os tarefeiros e volun-
tários que nos incentivaram, nos deram seu 

mediunidade continua se encontrando virtu-
almente para preces e estudos; o Departamen-
to de família, infância e juventude continua 
com as atividades virtuais.

O Departamento de Comunicação social 
está ativo, tanto que o jornal está sendo publi-
cado virtualmente, assim como as demais 
Coordenadorias e o Departamento de Patri-
mônio continua a zelar pela Casa e pelo NEES.

Não podemos também deixar de agradecer 
o apoio dos membros do Conselho Fiscal e 
Conselho Deliberativo, que através de suas 
reuniões foram solidários com as ações da 
diretoria, contribuindo para uma boa admi-
nistração.

Portanto, a cooperação, a integração, a 
união e a solidariedade marcaram essa gestão, 
pois os esforços de todos resultaram num lin-
do trabalho, onde percebemos que a Casa 
Espirita está em nossos corações; somos uma 
grande família, e assim continuará, pois o 
Mestre Jesus conta com nossa cooperação para 
que a obra seja concluída; com trabalho, fé, 
esperança e caridade, o Reino de Deus �ores-
cerá em nossos corações.

Que Jesus, Manuel Quintão, Dona Erna e 
toda a Equipe Espiritual da Casa, continuem 
iluminando e intuindo a Nova Diretoria, colo-
cando-nos a disposição para quaisquer escla-
recimentos.

Gratidão a todos e desejamos um feliz e 
abençoado Natal.

A Diretoria

    Despedida da Diretoria
    Gestão 2019 a 2020
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 A vida de um porteiro que aprendeu vivenciando na prática

 uando as atividades do NEES se ini-
ciaram em 2019 e pude vivenciar o tra-
balho diário daquele lugar, comecei a 
conhecer cada um dos voluntários que 
entravam por aquele portão, com muita 
alegria e trocas de abraços, desejando a 
todos as boas-vindas, com cumprimen-
tos repletos de felicidade. Ali, todos sen-
tiam o calor humano e a troca de energi-
as.

Nas quartas-feiras as crianças e suas 
mães seguiam à recepção para sua iden-
ti�cação. A energia que envolvia esse 
ambiente era abençoada por Deus, so-
mente a espiritualidade poderia explicar 
tamanho envolvimento e emoção de-
monstrado pelas crianças ao cantar a 
linda canção “Jesus está passando por 
aqui”.

Neste momento, as mãezinhas eram 
encaminhadas à palestra para ouvir os 
ensinamentos de Jesus. Até a vizinhança 
acompanhava a linda recepção que ocor-
ria e todos que chegavam de ônibus na-
quele momento paravam para sentir a 
maravilhosa energia que estava no ambi-
ente. 

Sempre observei todos os movimen-
tos no local e percebi que, no horário da 
palestra, todos acompanhavam com 
muita atenção os ensinamentos transmi-
tidos. Foi interessante notar também 
que, no término da palestra, todos saíam 
muito entusiasmados para suas respecti-
vas salas.

A euforia era tão contagiante em to-
dos os corações que eu mesmo, muito 
emocionado, parava na porta da sala da 
evangelização das mamães e bebês para 
acompanhar as atividades.

Quando o cheirinho do café chegava, 
era a hora do intervalo das crianças, que 
saíam em �la para lavar as mãozinhas e 
para se deliciar com o seu lanche junto 
aos Evangelizadores. Na sequência, as 
mãezinhas deixavam os bebês no berçá-
rio e era o momento de elas participarem 
de um lanche delicioso e saudável.

No �nal do expediente, as mãezinhas 
atendidas com muito amor e carinho no 
NEES, eram recebidas pela equipe de 
distribuição de alimentos que seriam 
levados ao seu lar.

Por �m, todos se reuniam no refeitó-
rio para agradecer a bênção de mais uma 
jornada executada com amor, colocar 
novas ideias e sugestões para melhor 
aproveitamento das atividades. A prece 
era agradecer a Jesus por amparar sem-
pre todos os envolvidos no NEES e aju-
dar a todos os necessitados.  

O ônibus já buzinava, hora de ir embo-
ra. Gratidão pela oportunidade.

Quando todos voluntários e assisti-
dos retornavam aos seus lares, nos �cá-
vamos ali no NEES organizando os ambi-
entes, preparando o salão da palestra e 
limpando os banheiros e o pátio retiran-
do os lixos para recepcionar os voluntá-
rio e assistidos da quinta-feira com o 
mesmo carinho e amor no NEES. Tudo 
estava organizado e a portaria e a recep-
ção contagiava todos com a mesma ale-
gria. Iniciaria mais uma atividade da 
semana no NEES.

“ANO NOVO É TAMBÉM A 
RENOVAÇÃO DE NOSSA 

OPORTUNIDADE DE APRENDER, 
TRABALHAR E SERVIR”. 

(Emmanuel)

‘‘Q

Portaria do NEES

NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú
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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.

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.

Carta de Ano Bom
Chico Xavier

Entre um ano que se vai

E outro que se inicia,

Há sempre nova esperança,

Promessas de Novo Dia...

Feliz Ano 2021

“Justo lembrar que a providência divina nos endereça todos à paz e 
à felicidade, ao aperfeiçoamento e a vitória.” Emmanuel

“Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar.” Chico Xavier.
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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 sublime canção do Espírito 
Amélia Rodrigues em torno da 
incomparável �gura de Jesus de 
Nazaré, inunda-nos a alma de 
júbilos, fortalecendo em nosso 
íntimo uma suave e concreta 

esperança tanto no presente quanto nos dias do por-
vir. A cada Obra que lança, pela psicogra�a de 
Divaldo  Franco, a Amélia Rodrigues surpreende-nos 
com novas informações sobre a vida e o ministério de 
Jesus, sobre as gentes, os costumes, as tradições, os 
enredos daqueles remotos tempos...
A Mensagem do Amor Imortal é um livro que levará o 
leitor a extasiar-se com as maravilhas operadas por 
Jesus, através da chama do Amor alimentada pela Fé e 
Caridade. Quem tiver a felicidade de ler as páginas de 
luz desta enternecedora obra, jamais as esquecerá e 
jamais será o mesmo.

Este livro relata em trinta 
crônicas, o Evangelho de Jesus 
Cristo.  Psicografado por 
Francisco C. Xavier, pode ser 
considerado uma comple-
mentação  do  Evangelho 

Segundo o Espiritismo. No livro é abordada a ilusão 
de Judas Iscariotes, que enxergava que o Reino de 
Jesus era deste mundo. Outro exemplo é quando 
Jesus delegou aos seus discípulos a tarefa de divulgar 
o Evangelho pelo mundo, descrito no texto: Os 
Quinhentos da Galiléia. O mais interessante é sobre 
Maria, a mãe de Jesus relatando o seu profundo 
interesse e amor sobre os que sofrem. O livro traz 
uma nova luz ao Novo Testamento, permitindo uma 
compreensão mais ampla sobre os fatos relatados à 
época de Jesus. É clara a identi�cação do estilo de 
Humberto Campos, antes de adotar o pseudônimo 
de Irmão X.

Este romance de Amélia 
Rodrigues, psicografado por 
Divaldo Franco, relata eventos 
ocorridos na França, século 
XVIII. Em meio à onda de 
revolta que se levantava com o 
surgimento de uma revolução, 

o duque Cédric Lefevre,  homem duro de coração e 
com um passado envolto em sofrimento, depara-se 
com um sentimento que, para ele, era desconheci-
do. Ao ver Charlotte, uma linda jovem, sente seu 
mundo abalado pelo que agora clama seu coração. 
Contudo, um acontecimento inesperado trará de 
volta a amarga realidade à vida do nobre. Como 
vencer o orgulho? Como aceitar que a vida nem 
sempre tem as cores que a pintamos? Respingos 
históricos, situando no tempo a mensagem de 
Jesus, faz tambem um estudo das origens do 
Evangelho.

Boa Nova
Francisco Candido Xavier

A Mensagem do 
Amor Imortal
Divaldo Franco

Primicías do Reino
Divaldo Franco

Concluindo a série da vida no Mundo Espiritual, 
de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, 
com este 13º livro, ficamos cientes que os espíri-
tos formam uma equipe de corações comprome-
�dos uns com os outros, enlaçados em um clima 

de provação, demonstrando que a vivência dos habitantes do além tú-
mulo está diretamente relacionada com sua condição mental. O livro 
descreve a trajetória de Ernesto e de Evelina, ambos após uma cirurgia 
de alto risco, desencarnam e se reencontram em uma ins�tuição espiri-
tual. Após um culto religioso descobrem que “morreram”. Ambos se 
apoiam e se enriquecem mentalmente no local, mas con�nuam ainda 
ligados a família que ficou na Terra. Evelina descobre que seu marido já 
houvera se casado, descobrindo que era a sua amante, além de saber 
que ele houvera assassinado alguém nessa relação. Ernesto assume a 
responsabilidade de cooperar na reabilitação de seus familiares. 
Ambos, após o amadurecimento moral e concluindo suas tarefas, desco-
brem que o sen�mento que os une está além da amizade, levando-os a 
se unirem pelo casamento espiritual. É um livro de excelente leitura e 
consolo.

Série - A Vida no Mundo Espiritual
Pelo Espírito André Luiz

E a Vida Con�nua ...
Volume 13
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