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momentos de tranquilidade e boa sintonia, nu-
trindo e iluminando a mente e o coração.

Conseguimos aprender muito com a pande-
mia, cada um no seu âmbito, e percebemos que 
está em nossas mãos a nossa evolução quando 
buscamos conhecer e perseverar na disciplina do 
estudo, assim como, a proteção do nosso lar 
quando fazemos o culto do Evangelho no Lar e 
sentimos a espiritualidade atuando com a nossa 
permissão e participação ativa. Por essa razão, 
entendemos o quanto essa luta evolutiva está 
valendo a pena para nossa melhoria íntima e 
para nossa resistência no bem, embora diante da 
tragédia.

Com as bênçãos do alto, vamos marchar para 
o objetivo maior de fortalecer-nos uns aos outros 
e contribuir na edi�cação da fraternidade uni-
versal. Juntem-se às suas famílias, companheiros 
de existência, de estudos e à Jesus para seguirmos 
�rmes nessa jornada evolutiva! 

Bom ânimo e boa leitura!

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

    studando com Jesus.

Ao chegarmos neste mês de fevereiro, com 
muitas expectativas e anseios por conseguirmos 
voltar a conviver e a superar as di�culdades com 
a chegada da vacina, entendemos a necessidade 
ainda do distanciamento social e que precisamos 
de um pouco mais de tempo, porém, temos a 
certeza de que com Jesus tudo �ca mais fácil e 
mais claro, porque Ele é o Governador da Terra, 
como nos diz Emmanuel, não estamos à deriva.

A con�ança que Deus é nosso Pai e sempre 
quer o melhor pra nós, nos leva a buscar a com-
preensão das circunstâncias, embora nem sem-
pre concordamos, o que nos gera ansiedade, mas 
o estudo e o conhecimento libertam a consciên-
cia, nos faz compreender e aceitar Seus desígni-
os.

Estamos diante de um momento ímpar de 
evolução moral, com a oportunidade de colocar-
mos em prática os ensinamentos do Evangelho, 
e, a Casa de Jesus disponibiliza o atendimento 
fraterno que acolhe, orienta, apoia e consola. 
Con�ra na página DAEs, nesta edição, as possi-
bilidades de continuar com os esclarecimentos e 
como os trabalhos acontecem de forma virtual, 

porém e�cazes.

A Doutrina Espírita é luz a iluminar o cami-
nho que nos conduz a Deus. No Pentateuco en-
contramos toda a Doutrina dos Espíritos que foi 
codi�cada pelo pedagogo e cientista Allan Kar-
dec, e, para usufruirmos desta luz é necessário 
estudar. A Casa de Jesus oferece diversos grupos 
de estudos e também várias opções de livros e 
autores maravilhosos como as Obras Básicas 
trazidas por Allan Kardec, livros de Joanna De 
Ângelis e outros, que auxiliam no desenvolvi-
mento do aprendizado.

A reunião, virtual ou física, do grupo de estu-
do é de suma importância para as re�exões que 
desenvolvem o aprendizado e ao longo do ano 
vão se somando, alimenta nosso Espírito e o 
planejamento das atividades de estudos se torna 
imprescindível quando queremos incorporar, na 
rotina da família, a evangelização.

O Jornal Essência Divina deste mês nos brinda 
com várias matérias que nos estimulam ao co-
nhecimento, ao planejamento dos estudos, à 
realização do trabalho no bem através do volun-
tariado, à busca do auxílio espiritual e moral. 
Convido a todos à leitura que vai proporcionar 
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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

 Peixotinho por Rogério Rossol

Carvalho, inicia seu desenvolvimento medi-
único, torna-se um dos mais famosos médi-
uns de materializações e efeitos �sicos. Em 
1926, em Macaé/RJ se dedica com amor à 
prá�ca do Espiri�smo e funda o Centro 
Espírita Pedro. Em 1933, casa com Benedita 
Vieira Fernandes, e tem vários filhos. Logo 
após funda no Rio de Janeiro o Grupo Espíri-
ta André Luiz, onde produzia pela sua medi-
unidade, belas sessões de materializações 
luminosas. 

Peixo�nho também era médium recei�s-

ta e curador. Em 1948, encontra-se com 

Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopol-

do/MG. Notável médium sofria de broncop-

neumonia, enfermidade que lhe causava 

muitos dissabores, que suportava com sere-

nidade. Peixo�nho desencarna na cidade de 

Campos/RJ, em 16 de junho de 1966.

Francisco Peixoto Lins 

(Peixo�nho) nasceu 

em Pacatuba, Ceará, 

em 1º de Fevereiro de 

1905. Órfão de pai e 

mãe, criado pelos �os 

maternos. Entra no Seminário pelo desejo dos 

�os, aos 14 anos, desiste, após ques�onar os 

dogmas da Igreja. Aos 15 anos inicia sua 
mediunidade. Logo sofre uma paralisia que 
o deixa acamado por seis meses, decorrente 
de forte obsessão. 

Um vizinho, membro de uma Sociedade 
Espírita de Fortaleza, pede permissão à famí-
lia para auxiliar com socorro espiritual, com 
passes e preces. Peixo�nho inicia a leitura de 
obras espíritas e as de Kardec. Em um mês, 
melhora e vai se libertando da falsa enfermi-
dade. No exército, orientado por Vianna de 
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Datas Espíritas
de Fevereiro

Fevereiro de 2021

01/02/1834 - Reencarna na Província de Sergipe, 
Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, médium 
espírita, autor dos livros A Divina Epopéia, Do Cal-
vário ao Apocalipse e Jesus perante a Cristandade.

01/02/1856 - Reencarna em Resende (RJ), a profes-
sora Anália Franco, criadora de várias instituições 
educativas e de assistência social.

01/02/1905 - Reencarna Peixotinho, Francisco 
Peixoto Lins, na cidade de Pacatuba, Ceará; médium 
de efeitos físicos, notabilizando-se pelas materiali-
zações luminosas.

06/02/1837 - Reencarna em Salvador (BA), um dos 
pioneiros do Espiritismo no Brasil, Julio César 
Leal.

07/02/1901 - Desencarnação da poetisa Auta de 
Souza, na cidade de Natal (RN)

15/02/1926 - Desencarna Gabriel Delanne, que fez 
ver através de suas obras que a Física moderna, o 
magnetismo, o hipnotismo, a sugestão verbal ou 
mental, a clarividência, a telepatia e o Espiritismo 
são conhecimentos novos convergentes para as 
fronteiras espirituais. Tornou evidente que as provas 
das comunicações dos espíritos, sendo tão numero-
sas quão variadas tornariam o Espiritismo uma de-
monstração científica da imortalidade. Dedicando-
se de maneira especial ao trabalho de demonstrar que 
o Espiritismo se apoia em bases científicas, escreveu 
as obras: A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a 
Ciência,  A Evolução Anímica, O Fenômeno Espíri-
ta,  A Reencarnação.

16/02/1947 - Desencarna Jésus Gonçalves, funda-
dor da Sociedade Espírita Santo Agostinho, dentro 
de um leprosário, no Hospital Colônia de Pirapitin-
ga. Era também vítima da hanseníase.

17/02/1927 - Desencarna o grande mestre João 
Henrique Pestalozzi.  Allan Kardec foi seu discípu-
lo.

18/02/1943 - Desencarna Inácio Bittencourt, médi-
um curador espírita.

20/02/1822 - Desencarna em Salvador, Bahia, a 
freira Joana Angélica de Jesus. Hoje, como Joanna 
de Ângelis, trabalha em favor da Humanidade, pelo 
médium Divaldo Pereira Franco.

26/02/1802 - Reencarna na França o romancista 
Victor Hugo; era adepto do Espiritismo.

26/02/1842 - Reencarna Camille Flammarion, 
astrônomo e divulgador da Doutrina dos Espíritos. 
Desde muito jovem se deu a conhecer no mundo das 
letras com a notável obra "A pluralidade dos mundos 
habitados", que escreveu aos 19 anos de idade. Em 
1883, fundou o Observatório Juvisy, que dirigiu 
durante toda a sua vida. Foi presidente da "Societé 
Astronomique de France" e professor do Príncipe 
Imperial. Em 1923 presidiu a "Society for Psychical 
Research". Fez experiências, entre outras, com as 
médiuns Madame Girardin (na casa de Victor Hugo, 
em Jersey), Mademoiselle Huet e Eusápia Paladino. 
A FEB publica seus livros: Deus na Natureza, A 
Morte e os seus Mistérios, Estela, O Fim do Mundo, 
entre outros.

27/02/1853 - Reencarna no Rio de Janeiro Francis-
co de Menezes Dias da Cruz. Foi médico homeopata 
e presidente da Federação Espírita Brasileira.
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esde o início do ano de 2020, em razão 
dos efeitos da Covid_19, e os re�exos em 
todos os segmentos, da escola ao trabalho, 
uma questão foi fundamental, a necessidade 
de se reinventar, e buscar alternativas de 
manter as atividades. Nas Casas Espíritas não 
foi diferente, e no que diz respeito à Evan-
gelização também não. A Evangelização é um 
ato de amor e um compromisso dos pais com 
seus �lhos. Na questão 582 do Livro dos 
Espíritos, Kardec nos indica a grande respon-
sabilidade: Pode-se considerar como mis-
são a paternidade? “É sem contestação possí-
vel, uma verdadeira missão. É ao mesmo tem-
po grandíssimo dever e que envolve, mais do 
que pensa o homem, a sua responsabilidade 
quanto ao futuro. Deus colocou o �lho sob a 
tutela dos pais, a �m de que estes o dirijam pela 
senda do bem...” 

Todas as atividades presenciais de 
Evangelização foram canceladas, porém 
havia a necessidade de se manter o ensino do 
Evangelho para as crianças, jovens e famílias, 
baseado nos ensinamentos de Jesus. 
Conforme as palavras de Meimei através de 
uma mensagem psicofônica pelo médium 
Jacobson Sant'ana: “Jesus está convosco nesse 
trabalho que empreendem. A casa que abre as 
portas para a evangelização, na verdade abre 
as portas para Jesus.”

Mediante essa avaliação de suma impor-
tância não haveria possibilidade de não se-
guir com a Evangelização, mesmo no cenário 
de pandemia, sendo assim a Casa de Jesus, 
através de recursos tecnológicos digitais, 
seguiu com a Evangelização de forma virtual, 
e assim chegando aos lares e às famílias, que 
participam deste momento, e continuam 
buscando o progresso espiritual, se educan-

do moralmente através dos ensinamentos do 
Evangelho de Jesus.

Seguindo o programa e horários de�ni-
dos para a Evangelização, tanto de crianças, 
quanto de jovens e de família, ao invés dos 
encontros presenciais, estes foram substituí-
dos por encontros virtuais em aplicativos 
digitais que possibilitaram que mesmo longe 
�sicamente, houvesse o encontro dos evan-
gelizadores com os evangelizandos, manten-
do o vínculo afetivo sempre próximos em 
coração. E frente à questão do compromisso 
dos pais com a evolução moral de seus �lhos, 
a importância da família na evangelização. O 
envolvimento e aprendizado com o tema 
proposto e a vivência onde os evangelizandos 
e seus familiares interagem unidos através do 
lúdico, com desenhos, com músicas, com 
manifestações artísticas, construindo desde 
pequenos a base do homem de bem. A evan-
gelização dos jovens também é de suma im-
portância para construírem juntos através de 
re�exões, temas pertinentes da atualidade, 
favorecendo o aprendizado e fortalecimento 
à luz da Doutrina Espírita, assim os jovens 
seguem avançando na estrada do progresso 
espiritual.

A Casa de Jesus tem programado para 
início das atividades de Evangelização no 
mês de março/21, tanto infantil, como dos 
jovens e da família, e devido às condições de 
segurança em razão da pandemia ainda serão 
feitas em formato virtual, que previamente 
será divulgado nas redes sociais da casa. E 
seguindo o que nosso mestre Jesus nos dei-
xou dito, é necessário seguirmos com o tra-
balho: “Ide e evangelizai a todas as gentes!” 
(Marcos 16:15).

                Texto: Eliana RossolD

Evangelização  Virtual



Saiba mais
Ao estudarmos a Doutrina dos Espíritos, muitos 
médiuns famosos receberam mensagens dos Seres 
Superiores, que vieram nos auxiliar na caminhada 
da evolução moral, e dentre estes milhares, vamos 
esclarecer aos amigos quem foi realmente Joanna 
de Ângelis, antes de se tornar a mentora espiritual 
de Divaldo Pereira Franco, porquanto no ano de 
1822, quando estava existindo como a freira Joana 
Angélica de Jesus, desencarnou em 20.02.1822 em 
Salvador,  Bahia.
Muitas obras foram psicografadas pelo referido 
médium, mas para conhecimento, ele se manifesta 
sobre sua mentora de uma forma extraordinária, 
informando seu pretérito, quem foi e quem será.
Esse Espírito, começou sua jornada como Joana de 
Cusa, a mulher na Roma Imperial, que há mais de 
dois mil anos, admitiu o amor incondicional, aman-
do da mesma forma, tanto que �nanciou algumas 
atividades de Jesus, intercedendo por Ele junto a 
Pilatos, e quando o Mestre foi sacri�cado, foi ao seu 
sepulcro render-Lhe homenagem, imolando-se 
por Ele e pela causa do seu Evangelho.
Na idade média, como Clara de Assis, clareou a 
existência de Jesus, semeando luzes nas almas 
escuras e sofridas, atendendo os desvalidos.
No século XVII reencarna como Juana Inés de La 
Cruz, deixando a�orar sua inteligência, exaltando 
o papel da mulher, numa sociedade ainda obscura 
aos verdadeiros caminhos da alma.
E no século XIX retornou ao planeta como Joanna 
Angélica de Jesus, sacri�cando-se pelas suas 
protegidas, sendo considerada uma das heroínas 
pelas lutas e pela independência do Brasil, ainda 
regido por Portugal.
Divaldo, em muitas questões sobre sua mentora, 
esclarece que os encargos de Joanna no mundo 
espiritual e suas responsabilidades, decorrem ini-
cialmente como auxiliar de Emmanuel, ainda en-
carnado, que era o encarregado da evangelização 
espírita cristã no Brasil, sendo, junto com a Rainha 
Isabel de Portugal, uma auxiliar a retirar das re-
giões tenebrosas do mundo espiritual e esclarecer 
os Espíritos profundamente vinculados ao erro.
Como todos os acontecimentos não são por acaso, 
mas tem uma previsão no mundo espiritual para 
sua materialização, igualmente a chegada do Con-
solador não foi uma realização de improviso, tendo 
Divaldo esclarecido que a reencarnação de Judas 
como Joana d'Arc foi passo decisivo para a Era 
Nova.
O pioneirismo de O Consolador começou, quando 
Joana d'Arc se imola e consagra Carlos IX na Cate-
dral de Reims como sendo o novo rei da França, 
cujo plano, na chegada de Allan Kardec, permitiu a 
renascença, vindo os gênios convocados a fazer 
parte da equipe do Espírito de Verdade, tendo 
Joanna de Ângelis sido convocada a partir de 1823.
Esse Espírito Superior ergueu-se como idealizado-
ra de uma obra espetacular da doutrina espírita, 
inspirando a todos os que a procuram, lendo suas 
obras, a conhecer sua modéstia e simplicidade, mas 
sua intelectualidade e conhecimento da psicologia 
transpessoal, esclarecendo o que somos, e o que 
poderemos ser no futuro.
Divaldo também informa que Joanna de Ângelis 
reencarnará em breve, se tornando uma médium, 
como parte da nova geração descrita por Kardec, 
trazendo também uma vocação inata para o bem, 
fruto das conquistas intelectuais e morais que já 
realizou em vidas passadas, continuando ser uma 
seguidora �el a Jesus.

E
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A Importância dos 
Estudos Espíritas

 spíritas! Amai-vos, eis o primeiro man-
damento. Instruí-vos, eis o segundo.”, assim 
nos ensinou o Espírito de Verdade em O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, capítulo VI, O 
Cristo Consolador. Ele nos chama a atenção 
para o exercício e aprendizado do amor, mas 
não apenas, também nos fala sobre a importân-
cia do estudo e do conhecimento.

A proposta do Espiritismo é a transforma-
ção moral dos indivíduos a partir da fé racioci-
nada. Em seu tríplice aspecto: cientí�co, �losó-
�co e religioso, nos traz ensinamentos sobre o 
mundo espiritual, sua relação com o mundo 
material e as leis que o regem. Ajuda-nos a 
compreender questões importantes da vida, 
auxilia-nos no autoconhecimento e autoilumi-
nação, ensina-nos que não há faltas irremissí-
veis, incentiva-nos a assumir responsabilida-
des diante das provas e expiações para que 
possamos melhor aproveitar nossa reencarna-
ção.

Conforme nos diz Allan Kardec, em 
A Gênese, “Somente o progresso moral pode 
assegurar aos homens a felicidade na Terra 
refreando as paixões más, fazendo que reine a 
concórdia, a paz e a fraternidade.”  Em tem-
pos tão desa�adores, a Doutrina Espírita é uma 
luz a iluminar o nosso caminho e nos conduzir 
a Deus. 

No livro Agenda Cristã, André Luís nos 
alerta: “O conhecimento espírita é orientação 
para a vida essencial e profunda do ser. Claro 
que a evolução é lei para todas as criaturas, mas 
o Espiritismo intervém no plano da consciên-
cia, ditando normas de comportamentos sus-
cetíveis de traçar caminhos retos à ascensão da 
alma, sem necessidade de aventuras nos labi-

rintos da ilusão que correspondem a curvas 
a�itivas de sofrimento.” Assim, concluímos que 
com o conhecimento podemos progredir de 
forma mais consciente e rápida.

Conforme sugerido pela Federação Espíri-
ta Brasileira (FEB), os grupos de estudo espíri-
tas são estruturados pensando em uma e�cien-
te experiência de aprendizagem - buscando 
propiciar as condições para que os participan-
tes relacionem conteúdos de suas vivências 
com o conhecimento doutrinário, tornando 
este útil e aplicável no objetivo basilar do Espi-
ritismo – promoção do homem de bem.

Estes grupos oferecem ambiente acolhe-
dor, re�exão sobre problemáticas da vida, troca 
de experiências, esclarecimentos dos facilita-
dores, além de incentivar autonomia na apren-
dizagem. O senso de pertencimento e o reforço 
do grupo são importantes fatores para a adesão 
continuada aos programas.

Salientamos que o estudo em grupo deve 
ser complementado pelo estudo individual, 
desta forma o conhecimento será consolidado. 
O conhecimento, a vivência dos postulados 
espíritas, farão com que os benefícios trazidos 
pela Doutrina se multipliquem, com repercus-
são na família e na sociedade em geral, promo-
vendo um mundo melhor através da transfor-
mação do indivíduo.

A Casa de Jesus oferece diversas opções de 
grupos de estudos, todos baseados no Evange-
lho de Jesus, obras codi�cadas por Allan Kar-
dec e subsidiarias. Acompanhe a divulgação 
dos estudos nas mídias da Casa de Jesus e ins-
creva-se. 

Que tal iniciar 2021 com este novo projeto?

Essência Divina

                Texto: Luciane Cristina Boettger

Autoconhecimento
e Autoiluminação
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O Pentateuco: A Estrutura Fundamental
 da Doutrina Espírita

    O Desafio da Pandemia Sob a Visão Espírita

     progresso é uma das Leis da Natureza. 
A doutrina Espírita nos ensina que a felicidade 
está diretamente ligada ao cumprimento da Lei 
de Deus que se processa através da nossa evolu-
ção. O nosso desa�o é vivenciarmos estas Leis 
que estão escritas na nossa consciência como nos 
diz o LE questão 621.

O processo de evolução exige dedicação, 
esforço e persistência, que se faz através das vári-
as experiências, que se revelam cada vez mais 
desa�antes à medida que surgem novos aprendi-
zados.

Somos Espíritos da terceira ordem (Espíritos 
imperfeitos) e a Terra nos fornece morada. Nela 
temos que lutar ao mesmo tempo contra a per-
versidade dos homens e contra a inclemência da 
Natureza, duplo trabalho penoso que desenvol-
ve, a uma só vez, as qualidades do coração e da 
inteligência, como nos fala Santo Agostinho no 
ESE. 

O nosso globo, como tudo que existe, tam-
bém progride. Ele progride �sicamente, e moral-
mente pela depuração dos Espíritos encarnados 

e desencarnados que o povoam. Esses dois pro-
cessos ocorrem paralelamente, visto que a perfei-
ção da habitação guarda relação com a do habi-
tante. Fisicamente, o globo tem sofrido transfor-
mações que a ciência tem comprovado. Moral-
mente, a humanidade progride pelo desenvolvi-
mento da Inteligência, do senso moral e do 
abrandamento dos costumes.

As enfermidades e catástrofes ambientais, 
ocorrem frequentemente para desenvolver a 
inteligência e a moralidade, as duas asas necessá-
rias a evolução. Atualmente estamos vivendo o 
vírus SARS-COV 2 (coronavírus) que assolou 
todo o planeta. Cientistas, acadêmicos e pro�ssi-
onais da saúde se unem no mundo inteiro, em 
busca de soluções contra esta enfermidade. 
Antes demoravam décadas para serem solucio-
nadas ou administradas; hoje as pesquisas e 
soluções alcançam tempo bem menor.

Esse processo que o ser humano enfrenta 
nada tem de punitivo, mas sim oportunidade de 
aprendizado, de transformação. O que caracteri-
za as transformações que passamos é a capacida-
de que temos de aproveitar as di�culdades para 

sairmos melhores. Vai depender de nós se quere-
mos   aproveitar esta chance ou apenas passar por 
esta onda e retornar da mesma maneira. Quanto 
mais pensarmos no outro, no coletivo, mais pró-
ximos estaremos da mudança do planeta. Uma 
das grandes lições que esta pandemia nos traz é 
que somos todos iguais.

Divaldo Franco, já há algum tempo, nos traz, 
através do Espírito Manoel Philomeno de Miran-
da a importância deste momento; ele nos diz que 
através desse caos aparente vai resplandecer uma 
nova era e que a Terra não está a deriva, como um 
barco desgovernado, mas Jesus está no comando 
como sempre esteve.

O momento exige de cada um de nós uma 
certa dose de re�exão e discernimento, agindo 
com prudência no pensar, falar e agir. O pensa-
mento é força criadora. É indispensável que nos-
sos pensamentos sejam saudáveis, se desejamos o 
bem é necessário agir no bem. É tempo de viven-
ciar os ensinamentos do nosso Mestre. Só o amor 
é capaz de nos proteger dos sofrimentos. Esse 
caos aparente traz grandes oportunidades de 
mudança.

Texto:  Loreni Oliveira NettoO

oda grande obra não pode dispensar uma 
estrutura robusta que lhe sirva de base, de manei-
ra a garantir-lhe a solidez e a permanência.

Esta é uma das qualidades essenciais da Dou-
trina Espírita.

Os alicerces que conferem a sua extraordiná-
ria dimensão estão reunidos no conjunto de 
obras que compõem a Codi�cação, também 
conhecida como Pentateuco Kardequiano. São 
elas “O Livro dos Espíritos”, “O Livro dos Médi-
uns”, “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, “O 
Céu e o Inferno” e “A Gênese”.

Outras obras organizadas e publicadas por 
Allan Kardec também se destacam como fontes 
de base doutrinárias, tais como “O que é o Espiri-
tismo”, “Obras Póstumas” e a “Revista Espíri-
ta”.

A Espiritualidade Superior concedeu ao emi-
nente codi�cador a elevada missão de organizar e 
oferecer à humanidade o conhecimento a respei-
to do mundo espiritual e das relações com o mun-
do físico, mas não podemos deixar de registrar 
que o conteúdo da revelação espírita é obra dos 

Espíritos, mensageiros divinos sob o comando 
do Cristo.

Portanto, não se trata da opinião ou do traba-
lho pessoal de um indivíduo, seja encarnado ou 
desencarnado. Consistem, pois, em ensinamen-
tos de uma coletividade de Espíritos a serviço de 
Jesus, transmitidos mediunicamente em diversos 
pontos do nosso orbe, caracterizados pela uni-
formidade, concordância e generalidade. Daí 
porque podemos a�rmar que é a Doutrina dos 
Espíritos.

Como o Consolador Prometido, o Espiritis-
mo em nada modi�ca as lições que Jesus nos 
proporcionou. Na verdade, complementa e escla-
rece os postulados da moral cristã que encontra-
mos no Evangelho.

Mas se muito avançamos, percebe-se que 
ainda não assimilamos adequadamente aquelas 
divinas lições, insistindo em permanecer recalci-
trantes.

No contexto dessa síntese, é fácil perceber a 
grandiosidade dos postulados do Espiritismo.

Mas o Espiritismo não é dogmático, pois 

“se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará”. 
(A Gênese, item 55). Contudo, é imperioso ressal-
tar que pode ser uma ousadia, fruto da vaidade e 
do orgulho que ainda permeiam a humanidade, 
supor que os ensinamentos da Doutrina Espírita 
estão desatualizados, ou que mereçam modi�ca-
ções, especialmente quando estas destoem e con-
trariem a sua lógica �losó�ca, fruto dos princípios 
morais que Jesus nos ensinou. 

Como enfatizou Kardec (L.E., Introdução), os 
ensinamentos que a Doutrina Espírita comporta 
“são por demais profundos e extensos para serem 
adquiridos de qualquer modo, que não por um 
estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhi-
mento”.

Portanto, cultivemos o estudo das obras bási-
cas, pois o conhecimento é necessário ao nosso 
aperfeiçoamento intelecto/moral. 

Da mesma maneira, cultivando pensamentos e 
boas ações, vamos adquirindo a qualidade do 
verdadeiro homem de bem (ser humano de bem), 
que “é o que pratica a lei de justiça, de amor e 
caridade, na sua maior pureza” (L.E., q. 918).

T Texto:  Maury Roberto Viviani



DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO ESPIRITUAL - DAEs

Página 6 Essência Divina

J evangelho de Jesus nas famílias, visando desper-
tar o sentimento de fraternidade e elevando o 
padrão vibratório dos componentes do lar. A 
Casa de Jesus promove um encontro semanal do 
evangelho no lar, às quartas-feiras, às 08 horas, 
aberto ao público que deseja participar e conhe-
cer como é a realização do evangelho no lar a �m 
de implantar em suas casas. Neste período de 
pandemia, o evangelho no lar está sendo feito no 
mesmo dia e horário por meio do Zoom.

O passe espírita na Casa de Jesus é uma 
transmissão mista de �uidos magnéticos prove-
nientes do encarnado (passista) e de �uidos 
espirituais dos benfeitores espirituais. Ele é reali-
zado por meio da imposição de mãos que visam 
auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e 
psíquicas, substituindo os �uidos deletérios por 
�uidos bené�cos. Ao receber o passe é importan-
te manter os pensamentos elevados para se tor-
nar receptivo as energias bené�cas.

No atendimento fraterno buscamos rece-
ber fraternalmente aqueles que necessitam de 
acolhimento e assim por meio do diálogo, em 
caráter privativo e sigiloso, ouvimos as di�culda-
des e necessidades, visando orientar, esclarecer e 
consolar com base na Doutrina Espírita e no 
Evangelho de Jesus. Por isso, mesmo durante a 
pandemia, o atendimento fraterno não parou, 
apenas se modi�cou a forma de atender para se 
adequar a realidade na qual estamos vivencian-
do. Dessa forma, o atendimento fraterno tem 
sido realizado por meio de ligação telefônica ou 
WhatsApp, por mensagem de texto ou de voz, de 
segunda à sexta, das 14hs às 16hs, por meio do 
número (47) 9 8804-8345. Assim, todos possu-
em a oportunidade de abrir a alma, conversar 
sobre seus con�itos e ser auxiliado. Após o 

esus em sua in�nita bondade nos faz o convi-
te de acolhimento para alcançarmos o consolo 
em seu amor. Seguindo o exemplo de Jesus, e 
reconhecendo nossa pequenez, o Departamento 
de Atendimento Espiritual – DAEs do Centro 
Espírita Casa de Jesus procura atender a todos 
que buscam orientação, esclarecimento, auxílio 
espiritual e moral. 

Vivemos momentos de di�culdades, em 
que muitas vezes a dor e o desespero batem às 
nossas portas e a�itos precisamos de apoio e 
orientação. Neste sentido, o DAEs vem acolher e 
consolar, buscando prestar o auxílio espiritual e 
moral necessário para o fortalecimento da fé e 
con�ança nas leis divinas.

Com o objetivo de promover o atendimen-
to acolhedor e o esclarecimento necessário, o 
DAEs conta com seis coordenações, quais sejam: 
Recepção, Irradiação, Evangelho no Lar, Passe 
Espírita, Atendimento Fraterno e Grupo de 
Assistência Espiritual. 

Na recepção é onde ocorre o primeiro 
contato com o Centro Espírita Casa de Jesus, é lá 
que com o sorriso fraterno e com o interesse 
sincero em ajudar, abrimos as portas para o aco-
lhimento.

Já a irradiação consiste num benefício 
terapêutico, em que tarefeiros encarnados e 
espíritos amorosos, em comunhão, emanam 
energias bené�cas no auxílio ao tratamento da 
saúde física e espiritual daqueles que a buscam. 
Mesmo durante a pandemia este trabalho conti-
nua sendo realizado pelos tarefeiros responsáve-
is por essa atividade.

A Coordenação do Evangelho no Lar 
busca promover a implantação do estudo do 

atendimento fraterno os nomes dos atendidos 
são encaminhados para preces.

Por �m, o Grupo de Atendimento Espiri-
tual visa oferecer apoio espiritual para aqueles 
que foram encaminhados pelos atendentes fra-
ternos e que necessitam de recurso desobsessivo, 
esclarecendo sobre as origens e consequências 
dos desajustes espirituais e facultando a busca 
pelo reequilíbrio por meio dos recursos espíritas.

Compreendemos que as di�culdades e 
desa�os são grandes nestes tempos, mas Jesus 
continua a fazer o seu convite: “Vinde a mim, 
todos vós que estais a�itos e sobrecarregados, 
que Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo 
e aprendei comigo que sou brando e humilde de 
coração e achareis repouso para vossas almas, 
pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo” (Ma-
teus, 11:28 a 30).

Nestas palavras de Jesus podemos encon-
trar o consolo e buscar a paz para nossos cora-
ções. Este é o convite que fazemos a todos os 
a�itos para conhecer o evangelho de Jesus e 
praticar seu exemplo de amor. Por isso, não rece-
ie em buscar auxilio, em solicitar uma prece ou 
abrir seu coração, pois compreendemos que 
diversas circunstâncias nos levam ao estado de 
a�ição e sobrecarga, como referido por Jesus. E 
que muitas vezes acumulamos angustias, deses-
pero e toda sorte de a�ições, porque somos seres 
em evolução, e ainda tomamos ações equivoca-
das que nos levam ao sofrimento.

Assim, cientes da situação atual e que so-
mos seres imortais, precisamos sedimentar a 
nossa fé e vivenciar o evangelho de Jesus em 
nossas vidas. Este é o convite que fazemos a todos 
os corações a�itos.

    Um Novo Ano ou Um Ano Novo?

Vinde a mim, todos vós que estais a�itos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei (Mateus, 11:28).

                Texto: Fabiana Tobias
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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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  trabalho voluntário é um conjunto de 
ações sociais e comunitárias, sendo toda ativida-
de desempenhada sem qualquer remuneração 
ou lucro, com o �m especí�co de auxiliar no bem 
estar social, contribuindo para um mundo mais 
justo e mais solidário. No Brasil, o trabalho vo-
luntário é regulamentado pela Lei 9.608/1998, 
conforme o art.1º é considerado serviço voluntá-
rio: “a atividade não remunerada, prestada por 
pessoa física a entidade pública de qualquer natu-
reza, ou a instituição privada de �ns não lucrati-
vos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educaci-
onais, cientí�cos, recreativos ou de assistência 
social, inclusive mutualidade”. O trabalho volun-
tário requer disciplina, pois existem regras e 
horários a cumprir, requer muita dedicação, pois 
exige compromisso, paciência e amor. Sempre 
haverá um grupo de pessoas envolvidas nas 
atividades a serem praticadas o que exige muita 
empatia.

Em O Evangelho Segundo o Espiritismo no 
Cap. XXV, item 3, a espiritualidade nos indica a 
necessidade do trabalho: “Se Deus houvesse 
isentado do trabalho do corpo o homem, seus 
membros se teriam atro�ado; se o houvesse 
isentado do trabalho da inteligência, seu Espírito 
teria permanecido na infância, no estado de 
instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho 
uma necessidade e lhe disse: Procura e acharás; 
trabalha e produzirás. Dessa maneira serás �lho 
das tuas obras, terás delas o mérito e serás recom-
pensado de acordo com o que hajas feito.” O 
trabalho voluntário segue a mesma avaliação, 
pois dedica-se tempo e esforço em auxílio do 
próximo e assim o ser estará contribuindo para o 
seu próprio progresso moral e evolução espiritu-
al.

No Núcleo Espírita Erna Schmidt, nosso 
querido NEES, situado em Camboriú, no Bairro 
Conde Vila Verde, são desenvolvidas diversas 
atividades voluntárias, todas exercidas por ir-

mãos engajados e comprometidos com o bem do 
próximo. A comunidade em fragilidade social 
necessita além de amparo material, o auxílio 
espiritual, o carinho e a amor de todos. O DAPSE 
(Departamento de Assistência e Promoção Soci-
al Espírita) da Casa de Jesus organiza e cuida 
dessas atividades, através de coordenações de 
o�cinas e trabalhos voltados ao amparo e acolhi-
mento. Trabalhadores abnegados emprestam 
seu tempo e amor nas consultas médicas e odon-
tológicas, na entrega de remédios recebidos na 
farmácia, na confecção de enxovais, nas o�cinas 
de aprendizado de atividades artesanais, na en-
trega de cestas básicas, no recebimento de roupas 
e calcados para o bazar, além de em parceria com 
os demais departamentos da Casa de Jesus, a 
oferta de exposições doutrinárias, estudos da 
Doutrina Espírita, evangelização de crianças, 
jovens e da família, além de atendimento frater-
no e passe.

Todas as atividades indicadas acima, exceto 
a entrega das cestas básicas, estão momentanea-
mente suspensas em razão da Covid_19, e das 
medidas necessárias para contenção da doença e 
a segurança de todos, e retornarão logo que os 
órgãos governamentais considerarem seguro, e a 
avaliação da Presidência da Casa de Jesus, porém 
é importante indicar que para essas atividades, 
quando praticadas em um Centro Espírita, é 
imprescindível que o voluntário guarde estrita 
vigilância ante as investidas provenientes do 
plano espiritual inferior, pois as mesmas encon-
tram terreno fértil, para sua semeadura, nas 
armadilhas do orgulho, da vaidade, do melindre, 
da fragilidade emocional e moral das pessoas, 
bem como em outras imperfeições próprias da 
natureza humana. 

Emmanuel, no livro Perante Jesus, psicogra-
fado por Chico Xavier, nos fala do trabalho vo-
luntário, nos explicando como nos chega a remu-
neração compensadora por trabalharmos pelo 

 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.

simples prazer de servir, desinteressadamente. 
“Quando o trabalho se transforma em prazer de 
servir surge o ponto mais importante da remunera-
ção espiritual: Toda vez que a justiça divina nos 
procura no endereço exato para a execução da sen-
tença que determinamos a nós próprios, segundo a 
lei de causa e efeito, se nos encontra a serviço do 
próximo, manda a justiça divina que seja suspensa a 
execução, por tempo indeterminado.”  

    Voluntariado, Trabalho Pelo Bem

                Texto: Emerson Melzi Ramos e Rogério Rossol
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Rua 600, nº 123 
Centro

Balneário Camboriú

Nesta obra profundamente 
esclarecedora, o autor espiri-
tual chama a nossa atenção 
para a linha tênue entre a 
sanidade e o desequilíbrio 
mental. Ao lado de Bezerra 
de Menezes, o servidor infati-

gável, narra suas observações durante o período 
do carnaval carioca. Mostra o fator obsessivo 
como gerador de várias enfermidades e como 
responsável por mudanças de comportamento. 
Destaca a obsessão como fronteira para a loucura 
irreversível, e aponta sua presença grassando na 
Terra muito mais do que se imagina e se crê. 
Manoel Philomeno de Miranda procura examinar 
algumas técnicas obsessivas de entidades perver-
sas e descreve vidas e criaturas que se encontra-
vam Nas Fronteiras da Loucura, algumas ampara-
das e reconduzidas ao equilíbrio e outras que se 
vitimaram. 

Grandes transformações, e 
fenômenos próprios demons-
tram chegados os tempos 
anunciados pelas Escrituras e 
con�rmados pelos imortais. 
Tragédias de todo tipo saco-

dem o mundo, agora atormentado pela pandemia 
da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser 
humano ante o vírus, ao mesmo tempo facultando 
a necessidade do amor e solidariedade entre as 
criaturas para a sobrevivência ao caos. Mais cruel 
do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará 
centenas de milhares de vidas, umas em razão do 
natural processo de mudança moral do planeta 
para Mundo de regeneração outras que deverão 
partir para o exílio, após o período de convales-
cença nas respectivas comunidades às quais se 
vinculam. Nesta obra, o leitor acompanhará a 
jornada empreendida por dezenas de grupos de 
benfeitores espirituais encarregados, sob o co-
mando de Ismael, de preparar a Era Nova na Terra.

Neste livro, organizado em 
três volumes, o astrônomo 
francês mostra que a sobrevi-
vência da alma é uma realida-
de.  Em síntese, o primeiro 
volume prova que a alma 

existe,  o segundo volume  demonstra a veracida-
de sobre o aparecimento de fantasmas dos vivos, 
as aparições e manifestações de moribundos e os 
fenômenos de previsão; o terceiro volume fala-
nos sobre a sobrevivência da alma após a morte, 
sua existência num outro plano e a possibilidade 
de se comunicar com os espíritos encarnados. 
Escrita com extrema objetividade, “nela não se 
encontrarão nem dissertações literárias, nem 
frases poéticas, nem teorias mais ou menos cati-
vantes, nem hipóteses, mas unicamente fatos 
observados, com suas deduções lógicas”.

No Rumo do Mundo de 
Regeneração

Divaldo  Franco

Nas Fronteiras da Loucura
Divaldo Franco

A Morte e o seu Mistério 
Camille Flammarion

A atualidade do pensamento de Jesus surpre-
ende os mais cép�cos estudiosos da proble-
má�ca humana. Profundo conhecedor da 
psique, Ele penetra com segurança nos refo-
lhos do indivíduo e descobre as causas reais 
das aflições que o inconsciente de cada um 
procura escamotear.

A personalidade marcante de Jesus impressionava, de forma indelé-
vel, todos aqueles que O encontravam. Iden�ficado com Deus, 
demonstrava-O em todos os Seus passos, conclamando os ouvintes à 
conquista da realidade — o reino dos céus — que se encontra no imo 
de cada um.
A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, com-
panheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar 
a queda no abismo.
Desta forma, Joanna nos apresenta neste pequeno livro, vinte situa-
ções contemporâneas com ocorrências do co�diano que aturdem a 
civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus, cujos 
resultados, obviamente, são a saúde, a paz e a felicidade como expe-
riências ainda não fruídas individual e cole�vamente pelos homens.

Texto: André Almeida

Jesus e Atualidade 
pelo Espírito de Joanna de Ângelis
Psicografado por Divaldo Franco
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