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de que daí não viesse dano para a obra!”
Que nosso Espírito desperte para o exercí-

cio do amor ao próximo através da caridade, e 
compreenda que unidos conseguimos mais 
força e estímulo de realização.  Servindo, na 
construção deste Novo Ano, segundo a Von-
tade de Deus, como �éis obreiros do Senhor, 
certamente ao término de 2021 poderemos 
nos avaliar e dizer: hoje estou melhor do que 
no início do ano, com as mudanças e trans-
formações necessárias, foi um Ano Renova-
do.

Tenhamos bom ânimo neste recomeço, 
com as bênçãos do alto, vamos marchar jun-
tos em família, com nossa família ampliada, 
com nossos companheiros de jornada e com 
Jesus, para o objetivo maior de fortalecermos 
uns aos outros contribuindo na edi�cação da 
fraternidade universal, com o Reino de Deus 
a brilhar em nossos corações.

Com meus votos de união e amor em seus 
corações, desejo boa leitura!

Feliz Ano Novo!

Silvania da C. Picchetti Bertolini
Presidente do C.E. Casa de Jesus

   stamos iniciando um novo ano, um Ano 
Novo, de novo... e tão diferente relativo às 
nossas rotinas, de nossas famílias e de nossos 
trabalhos, mas tão cheio de oportunidades e 
esperanças de tempos melhores. Sabemos 
que depende de nós mesmos as mudanças 
necessárias para que possamos nos adaptar e 
ter serenidade em nosso Espírito, rumo à 
regeneração.

Tempos novos em que somos agraciados 
pelo Pai Maior, por Jesus e com o farol da 
Doutrina Espírita que ilumina nosso cami-
nhar e nossas escolhas, buscamos nos fortale-
cer, e, através do conhecimento, vamos evolu-
indo em nosso autoconhecimento e nos re-
formando dia por dia.

São muitos os planos, uma lista de objeti-
vos a alcançar e organizando para otimizar as 
atividades, nada melhor do que incluir o auxí-
lio ao próximo, mesmo que ainda à distância, 
conforme as orientações das autoridades 
governamentais, há muito trabalho a realizar.

Devemos incluir também em nossos obje-
tivos o estudo da Doutrina Espírita, que com 
uma vasta literatura, nos brinda com ensina-

mentos seguros, para que possamos concreti-
zar a tão sonhada reforma íntima. Escritores 
como Léon Denis e Ernesto Bozzano também 
são citados como referência, além de Osvaldo 
Melo com o livro Heroísmo da Humildade e 
vários outros títulos interessantes estão suge-
ridos nesta edição do Jornal Essência Divina, 
que vale muito a pena conhecer.

Com muito trabalho a desenvolver neste 
Novo Ano, é de suma importância conhecer e 
aplicar os ensinamentos do Evangelho de 
Jesus, que iluminam nossa mente e nosso 
sentimento, que nos proporciona esperança e 
coragem de aprender a recomeçar mais um 
ano de oportunidades.

O Espírito de Verdade, no Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, nos diz “Aproxima-se o 
tempo em que se cumprirão as coisas anunci-
adas para a transformação da Humanidade. 
(…) “Trabalhemos juntos e unamos os nossos 
esforços, a �m de que o Senhor, ao chegar, 
encontre acabada a obra”, porquanto o Senhor 
lhes dirá: “Vinde a mim, vós que sois bons 
servidores, vós que soubestes impor silêncio 
aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a �m 
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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.

www.facebook.com/centroespiritacasadejesus

ESCALA DE PALESTRAS

 O que é a Revista Espírita por Cris Turri

fim é chegar à verdade, acolheremos as 
observações que nos forem dirigidas e tenta-
remos, junto dos conhecimentos adquiridos, 
dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos ain-
da obscuros. Nossa Revista será uma tribuna 
livre, em que a discussão jamais se afastará 
das normas da mais estrita conveniência, 
discu�remos, mas não disputaremos. É 
importante que se tenha em mente que a 
Revista Espírita é uma obra subsidiária, com-
plementar da Doutrina Espírita e, como tal, 
deve ser lida com espírito crí�co, especial-
mente no que concerne a certas teorias cien-
�ficas e a algumas opiniões isoladas, de 
caráter filosófico. Sua moral é inatacável; 
baseada na do Cristo, não suscita dupla inter-
pretação, por “[…] ser terreno onde todos os 
cultos podem reunir-se, quaisquer que sejam 
suas crenças, porquanto jamais cons�tuiu 
matéria das disputas religiosas”.

Após a grande repercussão do Livro dos Espí-
ritos e a procura por esclarecimentos por 
parte da população, acrescida do fato de 
jornais locais começarem a veicular ar�gos 
furibundos contra a doutrina nascente, não 
poupando sequer a vida privada do Codifica-
dor, demonstrando, em sua maior parte, 
completa ignorância dos postulados espíritas 
contra os quais se rebelavam, Kardec se deu 
conta da “[…] imperiosa necessidade de criar 
uma folha que periodicamente pusesse os 
estudiosos dos fenômenos espíritas a par do 
que se passava no mundo e os instruísse de 
modo ordenado sobre as mais variadas ques-
tões doutrinárias’’[…], a despeito de lhe faltar 
o tempo para seus afazeres pessoais, inclusi-
ve da sua própria subsistência. Já no primeiro 
fascículo, Allan Kardec estabeleceu clara-
mente as diretrizes que norteariam sua atua-
ção à frente daquele periódico: Como nosso 
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Datas Espíritas
de Janeiro

Janeiro de 2021

01/01/1846 - Reencarna o filósofo da Doutrina, 
Léon Denis, autor de vários livros doutrinários e 
autor da fala sobre o Livro dos Espíritos: “Nele en-
contrei a solução clara, completa e lógica, acerca do 
problema universal. A minha convicção tornou-se 
firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença 
e as minhas dúvidas”. A partir de 1884, achou conve-
niente fazer palestras visando à maior difusão das 
ideias espíritas. Escreveu, em 1885, o trabalho “O 
Porquê da Vida”, no qual explica, com nitidez e 
simplicidade, o que é o espiritismo. Algumas obras: 
Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, Espí-
ritos e Médiuns, Joana D'Arc, Médium, O Além e a 
Sobrevivência do Ser, O Espiritismo na Arte, O Por-
quê da Vida, O Problema do Ser, do Destino e da 
Dor, Socialismo e Espiritismo.
01/01/1858 - Surge o primeiro número da Revista 
Espírita, fundada por Allan Kardec.
04/01/1903 - Desencarna o cientista, ligado ao Espi-
ritismo,  Alexandre Aksakof.
06/01/1868 - Surge nas livrarias a primeira edição de 
A Gênese, de Allan Kardec.
09/01/1862 - Reencarna na cidade de Gênova, Itália, 
Ernesto Bozzano, pesquisador de fenômenos espíri-
tas. Como medida inicial para um estudo profundo, 
Bozzano organizou um grupo experimental, do qual 
participaram muitos professores da Universidade de 
Gênova. No decurso de cinco anos consecutivos esse 
pequeno grupo propiciou vasto material à imprensa 
italiana e, ultrapassando as fronteiras, chegou a 
vários países. Havia-se obtido a realização de quase 
todos os fenômenos, culminando com a materializa-
ção de seis Espíritos, de forma bastante visível, e 
com a mais rígida comprovação. Dentre as mais de 
trinta e cinco obras escritas, citamos "A Crise da 
Morte", "A Hipótese Espírita e as teorias Científi-
cas", "Animismo ou Espiritismo", "Comunicações 
Mediúnicas entre Vivos", "Pensamento e Vontade", 
"Fenômeno de Transfiguração", "Metapsíquica 
Humana", "Os Enigmas da Psicometria", "Fenôme-
nos de Talestesia". O seu devotamento ao trabalho 
fez com que se tornasse um dos mais salientes pes-
quisadores dos fenômenos espíritas.
10/01/1969 - Desencarna a professora Zilda Gama, 
médium psicógrafa, tendo produzido por intermédio 
do Espírito Victor Hugo, diversos romances mediú-
nicos.
11/01/1971 - Desencarna o médium José Pedro de 
Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, vítima de 
acidente automobilístico.
15/01/1861 - Aparece a primeira edição de O Livro 
dos Médiuns, de Allan Kardec.
17/01/1875 - Reencarna no Maranhão, Luís Olímpio 
Guillon Ribeiro, tradutor das obras de Kardec e 
presidente da Federação Espírita Brasileira.
20/01/1919 - Desencarna a prof. Anália Franco, 
trabalhadora incansável da caridade, tendo fundado 
diversas instituições para abrigo dos necessitados.
21/01/1883 - Desencarna Amélie Gabrielle Boudet, 
esposa de Allan Kardec, aos 87 anos de idade.
22/01/1909 - Desencarna, em São Paulo, Antônio 
Gonçalves da Silva (Batuíra).
30/01/1938 - Desencarna Cairbar de Souza Schutel. 
Fundador do jornal O Clarim e da Revista Interna-
cional de Espiritismo.

Página 3

        ais um ano se inicia!...
Novamente um começo, ou de acordo com 

o signi�cado do termo em francês, “Réveillon”, 
um despertar para um novo �m.

As culturas ocidentais comemoram uma 
nova etapa no mês de janeiro, na qual projetam 
o futuro, idealizando novos planos, novas me-
tas, novos objetivos, ou seja, novos compromis-
sos, como também reforço no comprometi-
mento em projetos já iniciados e que merecem 
continuidade.

É portanto, uma época que exige um balan-
ço de nossa vida; é o momento de avaliarmos o 
que estamos iniciando, reiniciando ou mesmo 
dando prosseguimento.

O Espiritismo esclarece-nos nossa condi-
ção de Espíritos imortais, e nesta condição 
temos um objetivo em nossa trajetória de um 
dia tornarmo-nos Espíritos Puros, chamados, 
Anjos.

Na verdade, atingir a condição de Espíritos 
Puros, não é um objetivo tão somente, mas sim 
um dever e uma obrigação que possuímos. 
Deus nos criou para isso…

Analisando este despertar para um novo 
�m sob à luz do Espiritismo, percebemos que 
devemos ampliar nossas percepções, a �m 
enxergar um despertar do Espírito nestas novas 
oportunidades de transformação que surgem 
com este novo ano.

 É a ocasião de pensarmos sobre e com o que 
nos comprometemos. Faz-se necessário que 
veri�quemos como estamos empregando os 
nossos talentos que recebemos de Deus, nosso 
Pai.

Todos sabemos que “os dons pertencentes à 
vida, vem de Deus e nos são concedidos como 
empréstimos, a �m de que se possam �xar na 
realidade produzindo efeitos corresponden-
tes”. (Vinha de Luz – Emmanuel, psicogra�a de 

Francisco C. Xavier)
Como Jesus nos ensinou com a parábola 

dos Talentos, que destaca o uso do livre arbítrio, 
a todos nós Deus conferiu talentos!

É por isso que somos nós que construímos o 
nosso futuro.

Desta forma, imprescindível que neste ano 
que se inicia tenhamos esperança...

A esperança faz com que a luta pela vida e os 
sofrimentos sejam enfrentados como contin-
gências passageiras, pois que ela nos leva a 
olhar para o futuro, considerando que no futu-
ro seremos portadores de condições melhores 
que as oferecidas pelo presente.

A Esperança é a luz do cristão. Ela é força 
propulsora, ferramenta indispensável ao nosso 
progresso espiritual. Esperança é saber da feli-
cidade do porvir.

Lembremo-nos que o homem de bem tem 
fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais 
acima dos materiais, que são temporais.

Mesmo que tudo pareça conspirar contra 
nós, devemos con�ar em DEUS, e manter a 
Esperança, pois que Ele nunca nos abandona…

Todo aquele que cultiva a esperança vence 
os empecilhos e avança, por mais difícil que o 
caminho se apresente.

Esperança é a presença do amor que susten-
ta os trabalhadores no bem e na verdade.

Portanto, cabe a nós, através da mudança de 
hábitos comportamentais, a construção da 
Nova Era, desse “... mundo em que a felicidade 
não será mais uma palavra vã.” (ESE, Cap.V, 
�nal - ítem 20).

Pois como Chico Xavier sempre dizia: 
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um 
novo começo, qualquer um pode sempre fazer 
um novo �m...                          

Feliz Ano Novo!

                Texto: Andrietta Kretz VivianiM

Recomeço  e  Esperança



Saiba mais
Após conhecermos as mensagens educativas, es-
clarecedoras, consoladoras e racionais, através do 
pentateuco, �camos sabendo que tudo teve um 
início, mas que não terá �m. E que esse início 
a�orou da vontade do Deus In�nito, que não teve 
começo, resultando da sua Vontade Divina.
A primeira edição da Gênese Espírita, ocorreu em 
janeiro de 1868, sendo o último livro do pentateu-
co, trazendo à humanidade o caráter da revelação 
espírita, compreendendo a natureza Divina de 
Deus e a origem do bem e do mal.
Mas o mais esclarecedor e confortante foi de os 
Espíritos informarem o papel da ciência na Gêne-
se, comparando os antigos e modernos sistemas 
dos mundos, referente ao espaço e tempo, a maté-
ria, as leis e as forças, a primeira criação, os sóis, os 
planetas, os satélites, os cometas, as estrelas, a eter-
na sucessão dos mundos, a vida universal e a ciên-
cia, além das considerações morais.
Também nos faz compreender o esboço geológico 
da Terra, trazendo notícias sobre ela, além da Gêne-
se orgânica, espiritual e mosaica.
Quanto aos chamados milagres do Evangelho, 
além de justi�car que eles não existem, informam 
sobre seus caracteres, doutrinando o que se consti-
tui a natureza e propriedade dos �uidos e explica-
ção natural de alguns fatos considerados sobrena-
turais.
Por �m, as chamadas predições, trata da teoria da 
presciência, predições do Evangelho, informando 
que ninguém é profeta em sua terra, a morte e pai-
xão de Jesus, perseguição dos apóstolos, cidades 
impenitentes, ruína do templo e de Jerusalém, as 
maldições aos fariseus, parábola dos vinhateiros 
homicidas, advento de Elias, anunciação do Con-
solador, vossos �lhos e �lhas profetizarão, os 
tempos são chegados e juízo �nal.
A Gênese veio no tempo certo, porquanto a doutri-
na espírita, tanto quando o livro foi editado, como 
hoje, con�rma o ponto de vista moral, intelectual e 
religioso, con�rmando que os conhecedores dos 
ensinamentos superiores não detêm nenhuma 
dúvida quanto a certeza das mensagens.
O Espiritismo atualmente encontra-se em uma 
fase que satisfaz as aspirações da alma, suprindo o 
vazio existencial, e con�rmando que a vinda do 
Consolador prometido por Jesus, completou seus 
ensinamentos.
A caridade, sua base inabalável, uniu as almas; a 
ciência, a solidariedade, a progressão conquista-
ram os corações e trouxe a certeza de que todos 
estamos amparados, razão pela qual essa obra deve 
ser lida e estudada com atenção, para nos acalentar 
e acalmar.
Por �m, a religião, antagonista da Ciência, respon-
dia pelo mistério a todas as questões �losó�cas, 
violando as leis da natureza e as adaptando a sua 
fantasia, razão pela qual o efeito deste livro para o 
nosso entendimento será super importante saber-
mos o que somos, de onde viemos e para onde 
vamos, con�rmando nossa imortalidade.
Saber mais sobre a existência atual, aprendendo 
que os chamados mistérios não existem e que mila-
gres são ações desconhecidas dos que não conhe-
cem o sentido da vida, dão a certeza de que a série 
de fatos e causa que concorreram para a formação 
do que hoje conhecemos, é a gênese.

T

Página 4

A Construção da Paz

odos nós ansiamos pela paz. É o indivíduo 
que dá paz ao mundo, construindo-a dentro do 
coração através do dever retamente cumprido. 

A�rma O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo que “o dever é obrigação moral, diante de 
si mesmo primeiro e dos outros em seguida”, 
e como é difícil essa construção interior e se-
guir esse verdadeiro caminho. O Mestre Jesus 
já nos orientou: “A minha paz vos deixo. A 
minha paz vos dou, não vo-la dou como o 
mundo a dá.” 

Realmente, a paz do Cristo é diferente da 
paz do mundo. Francisco C. Xavier aponta-nos 
com clareza onde está a diferença: “A paz em 
nós não resulta de circunstâncias externas e 
sim da nossa tranquilidade de consciência no 
dever cumprido.” O que está fora é o re�exo do 
que está no interior de cada ser. É o indivíduo 
que dá paz ao mundo, construindo-a dentro do 
coração através da compreensão de que esta-
mos submetidos à Leis Soberanas do dever 
retamente cumprido. Não se acaba com o fogo, 
jogando combustível. Não temos como avan-
çar espiritualmente seguindo várias direções. 
Jesus é o caminho, a verdade e a vida.

“Tu, porém, quando orares, vai para teu 
quarto e, após ter fechado a porta, orarás a 
teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê 
em secreto, te recompensará plenamente.” 
(Mateus 6:6).

Divaldo Pereira Franco nos orienta: “Reco-
lha, em cada di�culdade, a mensagem oculta 
de advertência para a vida. Estamos engaja-
dos na luta da paz contra a ignorância e o 
nosso dever deve ser o esforço de semear 
estrelas na grande noite, a �m de que as 

sombras sejam vencidas. Mente asseada, 
corpo equilibrado.”

Aristóteles [360 anos a.C.] em “Revolução 
da Alma”,  lê-se que: “A tua paz interior é a tua 
meta de vida. Quando sentires um vazio na 
alma, quando acreditares que ainda está 
faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu 
pensamento para os teus desejos mais ínti-
mos e busque a divindade que existe em você”.

Joanna de Ângelis orienta: “A paz é fruto 
que surge em momento próprio, após a ger-
minação do desenvolvimento do bem no 
coração.” 

Somos espíritos perfectíveis, passíveis de 
melhora através do estudo, do autoconheci-
mento, da persistência, força de vontade e  
disciplina; estar consciente dessa decisão, mu-
dar a maneira de ser, de agir, de pensar. Não há 
paz na ignorância, há apenas a inconsciência e 
incapacidade de sentir. Perdão e tolerância são 
alavancas de sustentação da nossa paz íntima. 
‘‘Os homens semeiam na terra o que colherão 
na vida espiritual: os frutos da sua coragem ou 
da sua fraqueza.” (Allan Kardec)

Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, 
Onde está escrita a lei de Deus? “Na consciên-
cia.” Não é preciso, portanto, que alguém nos 
diga, para que cheguemos a essa conclusão, em 
nosso íntimo sabemos. Emmanuel, Espírito, 
pela psicogra�a de Francisco Candido Xavier: 
“Quanto puderes, como puderes e onde pude-
res, guardando a consciência tranquila, tra-
balha servindo sempre. Assim agindo, ainda 
que não percebas, desde agora, estarás, im-
perturbavelmente, nos domínios da paz” (No 
livro “Busca e Acharás”).

Essência Divina

                Texto: Agnes G. Arlow
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O Valor de Viver a Vida

    Expectativa do Espírita Jovem

    Terra, esta morada que nos acolhe se en-
contra em período de grandes transformações, 
não só de ordem material, mas principalmente 
moral, isto naturalmente gera diversas interroga-
ções em qualquer pessoa, e em relação ao jovem 
não poderia ser diferente. A Doutrina Espírita 
vem trazer um novo olhar sobre este jovem, ao 
descrevê-lo como um espírito que se encontra 
também em constante desenvolvimento, que 
conta com potencialidades e di�culdades adqui-
ridas em outros momentos de sua jornada evolu-
tiva neste e em outros mundos.  

Joana de Angelis nos a�rma que o período 
juvenil, limitado entre a infância e a idade da 
razão, é de muita signi�cação para o desenvolvi-
mento real do indivíduo, porque abre espaços 
existenciais para a aprendizagem, �xação dos 
conhecimentos, ansiedade de conquistas e reali-
zações, em um caleidoscópio fascinante. 

Nesta etapa da vida é natural que um jovem 
se perceba diante de inúmeros dilemas acerca da 
vida, se vê diante de escolhas pessoais e pro�ssio-
nais que geram expectativas. Mas o que vem a ser 
expectativa, do latim exspectare, a palavra expec-

tativa também é utilizada para designar a condi-
ção de alguém que tem esperança em algo que foi 
baseado em promessas ou visibilidade de se 
tornar realidade.

Mas as expectativas são ou não positivas? As 
frustrações, as decepções são parte de um pro-
cesso de aprendizado, saber diferenciar entre o 
que é realmente necessário e supér�uo se faz 
necessário a este jovem cheio de sonhos, de anse-
ios. Tanto na abordagem psicológica quanto 
espírita, o jovem é convidado ao equilíbrio. 
Joanna de Angelis descreve na obra Con�itos 
Existenciais que “a ausência de serenidade para 
enfrentar os desa�os da existência faz que o 
comportamento do indivíduo se torne doen-
tio, cheio de expectativas, normalmente per-
turbadoras, gerando incapacidade de ação 
equilibrada e de desenvolvimento dos valores 
ético-morais corretos”.

Cabe ao movimento espírita oferecer aos 
jovens momentos de estudo, aprendizado, ação, 
integração, troca de experiências e vivências, 
proporcionando espaço para o protagonismo 
juvenil. Léon Denis nos conclama a grande tare-

fa. “Instruamos a juventude, esclareçamos sua 
inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu 
coração, ensinemos-lhes a despojar-se das suas 
imperfeições. Lembremo-nos de que a sabedoria 
por excelência consiste em nos tornarmos me-
lhores.” 

A Federação Espírita Brasileira na obra “Orien-
tação para a ação evangelizadora espírita da juven-
tude” destaca que “a busca do conhecimento e de 
sentidos para a vida torna a juventude um período 
propício à re�exão e ao alinhamento dos objetivos 
reencarnatórios mediante os contextos e as possibi-
lidades que se apresentam, convidando o jovem ao 
exercício do autoconhecimento, da reforma íntima 
e ao cultivo de atitudes responsáveis por meio do 
seu livre-arbítrio, do reconhecimento da Lei de 
Causa e Efeito e da vivência das Leis Morais con-
substanciadas na justiça, no amor e na caridade”.

Texto:  Crisanto Soares RibeiroA

     ual o primeiro de todos os direitos natura-
is do homem?  “O de viver.” (O Livro dos Espíri-
tos, Questão 880).

A vida ganhou atenção especial neste último 
ano.

Todos desejamos viver. Mesmo nos momen-
tos difíceis de nossa existência, viver é o rumo da 
esperança de dias melhores, mais favoráveis para 
a felicidade quanto meta.

Ninguém vive sem meta, um objetivo.
Se a felicidade é meta a ser alcançada, viver é o 

caminho único a ser trilhado.
Em outras palavras, viver demanda sabedoria 

e felicidade; é consequência natural de quem vive 
com sabedoria.

Aqui a mensagem destacada acima ganha o 
peso merecido.

Se viver é direito natural, aprendermos a viver 
é o nosso dever.

Por esta razão, hoje a experiência urgente não 
é unicamente a de vencer a pandemia e o vírus 
que inocula o perigo de ruptura da vida de encar-
nados, mas também a da grande viagem interior. 
Do autoconhecimento. De conhecermos os sen-

timentos que animam as nossas entranhas e que 
nos levam a determinadas escolhas.

Em geral, nas experiências mais duras é que 
aprendemos a ter a consciência como sentinela a 
nunca errar num conselho, impulsionando-nos a 
perceber que, se há di�culdades ou dores, estas 
devem ser superadas dignamente. A bússola 
infalível a nos guiar sempre no rumo certo.

É possível que a situação atual seja de a�ições, 
mas desânimo e desespero não são bons conse-
lheiros.

Embora estejamos alguns em momento de 
sofrimento, não pertencemos ao sofrimento. 
Qual rio que escoa rumo ao oceano, as curvas e os 
pedregulhos são inevitáveis. É caminho natural 
ao objetivo maior.

Para retomar a direção da paz a que todos 
estamos destinados, no alto mar da vida a cons-
ciência é garantia de boa navegação.

O momento é de di�culdades? Oremos e 
con�emos, fazendo o melhor de nossa parte, 
compreendendo que a vida está como o fruto 
daquilo que plantamos outrora, mas que para 
melhor ser é preciso melhor estar por dentro.

Com desânimo não há vitórias. Ânimo pronto e 
�rme é virtude esperada em qualquer situação.

Sem dúvida que cada um experimenta a vida 
com os sentimentos que lhe são peculiares, sendo 
que aquilo que é de di�culdade para uns é razão de 
facilidade para outros, todavia, brandura e caridade 
para com as experiências e di�culdades alheias são 
também garantias para vencermos a nós mesmos.

Para Jesus a justiça Divina se resume “a cada um 
segundo suas obras” (Mt 16:27) e a conquista da 
virtude de justiça desenvolvendo em si “não façais 
aos outros o que não quereríeis que vos �zessem” 
(Mt 7:12) e (O Livro dos Espíritos, Q.822), cabendo 
a nós espíritas a postura mais responsável possível 
diante da vida, sem que para isso, sejamos a espada 
em riste das acusações indébitas dos equívocos 
alheios.

Se o ano de 2020 foi de agonizantes incertezas 
não temos dúvida, mas que neste 2021 possamos 
dar a suave condução da nossa vida ao desejo de 
viver com dignidade.

Temos o direito de viver, mas não temos o direito 
de dilapidar o patrimônio da vida em escusas ou-
tras que não sejam os certos caminhos do progresso 
íntimo.

Q Texto:  Fabio Iop

Acolher e esclarecer a juventude 

é tarefa inadiável no atual 

momento de transição 

em nosso planeta.
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A décimo-segundo, februarius (fevereiro), mas 
o ano romano continuou a começar na prima-
vera até 153 a.C, quando havia duas guerras 
em curso, e o General Quinto Fulvio Nobilior 
pediu ao Senado que se antecipasse a data das 
nomeações, que adiantou o início do ano para 
janeiro. Esse novo esquema, depois de muito 
estudo, alterou-se o calendário de Roma, que 
deu lugar em 46 a.C ao calendário Juliano, 
organizado pelo sábio Sosígenes de Alexan-
dria.

Mesmo assim, quase o mundo inteiro con-
tinuou comemorando a virada de ano em 
outras datas. A preferida continuava a ser em 
25 de março. Ainda demoraria muitos séculos 
até que o dia 1° de janeiro fosse adotado na 
maior parte do mundo.

Foi só em 1350, que Pedro IV de Aragón 
de�niu o dia do Natal, 25 de dezembro, como o 
ano novo o�cial. E o mesmo foi adotado por 
outros monarcas entre os séculos XIV e XV. 
Em consequência ao êxito de sua expansão 
para a Europa desde o século XII, no século 
XVI o reino da Espanha adotou o dia 1° de 
janeiro como a data do início do ano, e com o 
passar do tempo, isso se alastrou pelo ociden-
te. Além disso, grande parte do mundo, princi-
palmente regiões não cristãs continuam a 
comemorar a virada do ano em outras datas.

Mas essas informações são históricas, pois 
o Espiritismo veio ensinar que o ano novo 
ocorre a cada dia em que acordamos, e temos a 
oportunidade de conseguir, para alguns, pou-
cas horas, para outros de alguns dias e para 
muitos de vários meses e para a grande maio-

  cada ano, após o dia trinta e um de de-
zembro, tem início um novo ano, que a maio-
ria da humanidade entende como nova opor-
tunidade de modi�car o padrão da existência, 
prometendo uma mudança na forma de agir.

Por que se comemora o ano novo no dia 1º 
de janeiro, e também porque o chamado réve-
illon é em 31 de dezembro?

O ano novo é uma das datas mais especiais 
do ano, por representar o �m de um ciclo e o 
início de outro. Muitas pessoas usam a data 
para fazer pedidos, planos e até simpatias para 
que a nova data seja boa. Atualmente, a virada 
do ano possui conceitos muito mais simbóli-
cos do que realmente práticos. Toda essa sub-
jetividade já começa pelo nome.

O termo Réveillon, usado para designar a 
virada de ano, vem do francês, que signi�ca 
“despertar”. As pessoas nas ruas, os fogos de 
artifício, as roupas brancas e o brinde com 
espumante representam juntas esse momento 
de festa e mudança.

Apesar de existir muitas regiões do mundo 
onde essa festa ocorre em outra época do ano, 
na maioria dos países ocidentais se adotou 
como festa de ano novo, a virada do dia 31 de 
dezembro para 1° de janeiro. 

Até o século VIII antes de Cristo, o ano 
possuía 10 meses lunares, que se iniciava sem-
pre na primavera, em meados de março, sendo 
adotado pelos egípcios anteriormente, mas 
não era muito e�caz, porque o ritmo dos 
meses não se ajustava muito bem às estações.

Então o rei de Roma, Numa Pompilio, 
acrescentou o 11° mês, ianarius (janeiro), e o 

ria, de diversos anos, praticar as ações que 
bene�ciem a evolução moral.

Portanto, não é o dia, semana, mês ou ano 
que devemos comemorar como data festiva, 
mas buscarmos a elevação das ações em favor 
do bem, entendendo tudo que se nos acontece, 
tem um signi�cado especial e pessoal, mesmo 
convivendo em sociedade.

A marginalização de muitos humanos, sob 
a alegação de não suportarem os problemas do 
mundo, divergem dos ensinamentos de que 
cada um de nós traz dentro de si a estabilidade 
e a harmonia, que então a�oram bene�ciando 
o próximo.

Sabemos que a Terra é uma habitação em 
reforma, cuja transformação ocorre pela mu-
dança das ações de cada ser, que não veio aqui 
para desfrutar de lazer, mas progredir intelec-
tual e moralmente.

Então, cada transe atravessado no passado, 
que chamamos anos velhos, conforme a com-
preensão e resultado de cada criatura, tem o 
sentido de cumprir o contrato antes da reen-
carnação, razão pela qual cada ano novo tem a 
função de contribuir para a transformação 
íntima, buscando cada um a melhor ação para 
o seu aprimoramento.

Assim, a convivência com a Doutrina Espí-
rita, fornece os meios e facilidades de se reco-
nhecer quem são os Espíritos, desencarnados 
ou não, pois constata a vitória de cada um no 
seu contexto atual, progredindo moralmente 
conforme suas ações, assim como uma �or que 
vai desabrochando na sequência do próprio 
tempo.

Cada ano novo ou novo ano depende de 
cada um e não do tempo e do próximo, razão 
pela qual e conforme dito por José Carlos de 
Luca (Força Espiritual- O que você escolher 
hoje?): “Imagine que a cada manhã, você está 
num restaurante chamado “vida”, e o tempo 
lhe oferece um cardápio com muitas opções 
de como você pretende passar o dia. Dentre 
os variados “pratos”, você encontrará, por 
exemplo: dia feliz, dia calmo, dia corajoso, 
dia tenso, dia nervoso, dia inseguro, dia 
irritado, dia péssimo, dia ótimo. As possibi-
lidades são amplas, mas a escolha é por sua 
conta. Você é livre para escolher o tipo de dia 
que vai levar. No entanto, terá de experimen-
tar o sabor da opção feita.”

    Um Novo Ano ou Um Ano Novo?
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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. 
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  ano de 2020 foi um desa�o para todos 
nós, a necessidade do afastamento físico nos 
trouxe um olhar diferenciado sobre as ativi-
dades nas mais diversas áreas, da escola ao 
trabalho, e não foi diferente em relação as 
atividades voluntárias no Núcleo Espírita 
Erna Schmidt, nosso querido NEES, ou 
“centrinho” como a comunidade do bairro 
onde está localizado em Camboriú o chama 
carinhosamente.

As atividades iniciaram no comecinho 
de março/20 como programado, seguindo o 
plano desenvolvido, porém duas semanas 
depois foi interrompido em razão das medi-
das governamentais para contenção da Co-
vid19, seguindo assim as conside-
rações de segurança da popula-
ção e evitar a disseminação do 
contágio, a �m de reduzir as 
pessoas doentes e principalmente 
aquelas que estão no grupo de 
risco. 

Mas nos indica Emmanuel 
no Livro Respostas da Vida, atra-
vés da psicogra�a de Chico Xavi-
er: “Você nem sempre terá o que 
deseja, mas enquanto estiver 
ajudando aos outros encontrará 
os recursos de que precisa.” 

E foi assim que mesmo em um ano sem 
atividades presenciais, a equipe de tarefeiros 
do NEES seguiu perseverante nas atividades 
que puderam ser feitas, com a entrega das 
cestas básicas todo mês, e em conjunto com 
a equipe de evangelização, entregues traba-
lhos para as crianças, a �m de manter a 
proximidade com o Evangelho de Jesus e os 
trabalhos que eram desenvolvidos presenci-
almente. A confecção dos enxovais para 

gestantes permaneceu sendo feito na casa 
das voluntárias e depois enviados ao NEES 
para serem montados pela equipe e distribu-
ídos. Além disso grupos de famílias, tarefei-
ros e voluntários foram criados via recurso 
tecnológico de mensagem para envio de 
vídeos, e palavras diárias de amparo, amor, 
caridade e valorização da Vida sempre, mes-
mo frente ao cenário e momento que passa a 
sociedade.

O trabalho voluntário além de contri-
buir para fortalecer as forças do bem, é uma 
oportunidade disponibilizada à criatura 
humana para que de forma consciente e 
constante, se encontre com o Pai Celeste. 
Assim o trabalhador voluntário deve envi-
dar todo seu esforço baseando sua força de 
trabalho em pilares que resistam às di�cul-
dades naturais. Jesus pelo exemplo nos ensi-
nou que o trabalho na seara divina não dis-
pensa a participação de ninguém que esteja 
imbuído de boa vontade e sintonizado com 
os propósitos divinos. Ele sempre esteve 
acompanhado dos discípulos das mais vari-
adas condições sociais e culturais, em sua 
sabedoria nos indicou que todo trabalho 
deve ser compartilhado com irmãos de cami-
nhada.

Com esse ensejo e re�exão em relação 
ao ano que passou, reiteramos a disposição e 
a vontade de perseverar sempre neste novo 
ano, no caminho do bem e da caridade para 
com todo irmão necessitado, de amparo 
material e espiritual, sendo acolhido e con-
solado, esclarecido e auxiliado. Ainda esta-
remos em distanciamento físico, porém o 
coração alegre de coragem de continuar o 
trabalho e o pensamento elevado transmi-
tindo sempre energias salutares e sintoniza-

‘‘O

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.

dos com nosso irmão Jesus, contribuindo para 
que possamos seguir com os trabalhos basea-
dos no Evangelho e nas leis de Deus. 

André Luiz no Livro Sinal Verde através da 
psicogra�a de Chico Xavier nos deixa claro 
que: “A nossa felicidade será naturalmente 
proporcional em relação à felicidade que �-
zermos para os outros. Amor é a força da vida 
e trabalho vinculado ao amor é a usina gera-
dora da felicidade.”  

    Fé, Esperança e Trabalho
                Texto: Rogério Rossol
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Rua 600, nº 123 
Centro

Balneário Camboriú

A criação da Humanidade e 
do mundo material sempre 
foi, desde a Antiguidade, um 
tema palpitante e polêmico. 
E, nesta obra, Kardec mos-
tra-nos que a Revelação 

Espírita lança intensa luz sobre essa grande 
questão. Dois outros temas interessantes são 
também analisados: os Milagres e as Profecias - 
no sentido amplo e,  em particular,  no 
Evangelho-, tornando-os compreensíveis ao 
nosso entendimento. No capítulo �nal, Os 
Tempos são Chegados, o Codi�cador alerta-nos 
sobre o difícil período de transição, transmitin-
do-nos esperança e fé. Há um Índice Analítico, 
em ordem alfabética, todos os verbetes que po-
dem interessar aos estudiosos. 

Quem de nós, em algum 
momento da vida, não teve 
a curiosidade de se pergun-
tar qual seria seu destino 
após a morte do corpo 
físico? Existe realmente um 

mundo invisível para onde iremos? O grande 
pensador Léon Denis responde a essas e a mui-
tas outras perguntas relativas à vida e à morte 
nesta obra. Para apresentar suas conclusões, o 
autor retorna no tempo e pesquisa a Grécia, a 
Índia, o Egito, além de várias outras culturas, 
em busca de respostas. Aprofundando-se em 
temas complexos como a existência de Deus, a 
reencarnação e a vida moral, trata ainda dos 
caminhos que temos à disposição para chegar-
mos ao “outro mundo” com segurança e o senso 
de dever cumprido.

Nesta obra, Osvaldo Melo 
apresenta a virtude da humil-
dade como força motriz para 
deter nossos vícios, iniciando 
o processo de transformação 

moral. Com estilo literário incomum e surpreen-
dentemente contemporâneo, o autor faz um belo 
convite para uma boa re�exão, por meio do 
gênero narrativo de uma novela. Narrada no 
início do século XX, a história continua atual, 
revelando a complexidade das relações humanas 
na busca da solução de con�itos. "O Heroísmo da 
Humildade" é uma obra de �cção com temática 
espírita, que foi a primeira publicação do funda-
dor da Federação Espírita Catarinense (FEC), 
Osvaldo Melo. 

Depois da Morte
Léon Denis

A Gênese
Allan Kardec

O Heroismo da 
Humildade 

Osvaldo Melo

Não é di�cil encontrar o pensamento que 

apresenta a vida como sofrimento e que toda 

tenta�va para a liberação não é válida. Esta 

ideia tem levado muitas pessoas a realizar 

ações precipitadas que se caracterizam co-

mo fugas da realidade e predominância da visão materialista.
Neste livro Joanna escreve que o sofrimento faz parte da vida como 

mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-

moral se expressa e consolida. O sofrimento deve ser conduzido de 

forma equilibrada através do conhecimento e da força de vontade 

para que o Espírito possa lapidar as arestas que lhe encobrem a 

luminosidade. É uma alavanca que impulsiona o seu progresso.
A forma de lidar com os acontecimentos que geram sofrimento é 

individual e depende do grau de adiantamento. Ao perceber o sofri-

mento como tal, aumenta a aflição, gerando o sofrimento do sofri-

mento, mas à medida que o Espírito progride, encara os aconteci-

mentos como provas que geram libertação e crescimento ín�mo 

que levam o Espírito à plenitude.

Plenitude 
pelo Espírito de Joanna de Angelis

Psicografado por Divaldo Franco

Texto: André Almeida
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