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Educação do Espírito
Pandemia e

SOLIDÁRIOS,
SEREMOS UNIÃO!



com certeza estaremos cada dia mais unidos e 
solidários, valorizando cada minuto, contri-
buindo na construção do mundo de regenera-
ção.

O Jornal Essência Divina contribui neste 
empreendimento com conteúdos interessantes e 
contextualizados à luz da Doutrina Espírita. 
A Casa de Jesus oferece muitas atividades: os 
grupos de estudos, palestras, o atendimento 
fraterno, a evangelização infantil, juvenil e da 
família, ainda virtuais, os serviços de livraria e 
biblioteca, e, cada pessoa conseguirá encontrar o 
alimento necessário para se fortalecer e aprimo-
rar o conhecimento. 

Com muito entusiasmo, boa vontade e alegria 
convido que aproveitem esses momentos de 
tranquilidade ao se dedicarem na leitura e conti-
nuamos nossa jornada coletivamente, comparti-
lhando nossas melhores energias como irmãos 
que somos, e com os sentimentos de amor e 
caridade voltados ao alto, repetimos com Jesus 
Cristo: Pai Nosso que estais no Céus! 

Boa leitura! 

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

  stamos num marco importante da nossa 
história, onde vivenciamos há um ano o início da 
pandemia que trouxe junto muitas mudanças, 
angústias e medos além de re�exões e aprendiza-
dos importantes.

Sentimos a Mão de Deus a nos amparar 
quando olhamos todo o cenário preparado para 
que nós pudéssemos superar esse momento 
único para toda a Humanidade. Muitos recursos 
tecnológicos, conhecimentos cientí�cos avança-
dos e a luz da Doutrina Espírita a nos consolar o 
coração, com esclarecimentos tão profundos e 
assertivos.

Allan Kardec, o Codi�cador da 3ª Revelação, 
é homenageado nesta edição, expressando nossa 
eterna gratidão pela sua dedicação exemplar em 
concluir a missão recebida, e, nos vemos hoje no 
dever de preservar a pureza da Doutrina Espíri-
ta, o Cristo Redivivo, que tem por missão instruir 
e esclarecer os homens, abrindo uma nova era 
para a regeneração da Humanidade.

Yvonne do Amaral Pereira e Emmanuel 
Swedenborg, um dos precursores do Espiritismo, 
estão em destaque, com suas contribuições para 
a Doutrina.

Neste mês também homenageamos, com 
Retrato de Mulher, as mulheres maravilhosas que 
com �rmeza e doçura, coragem e encantamento 
trazem a marca divina da possibilidade da gesta-
ção de novas vidas, da responsabilidade com a 
educação e encaminhamento dessas Almas na 
direção do bem e do amor, aproximando-as de 
Deus, cumprindo assim seu papel sagrado femi-
nino.

A Casa de Jesus e o NEES são frutos de muito 
trabalho e dedicação de uma mulher especial, a 
fundadora Dona Erna Schmidt e de outros tan-
tos tarefeiros de Jesus ao longo do tempo, onde 
temos a oportunidade de convivermos e de 
aprendermos, agora de modo virtual, de viven-
ciarmos a solidariedade e a fraternidade, vaci-
nando nossas almas com a oração e com o servi-
ço, como obreiros do Senhor em processo de 
aprendizado de união e caridade, assunto abor-
dado na página do NEES.

Estamos em processo contínuo de aprendiza-
gem e desenvolvimento do nosso Espírito encar-
nado, esse ser integral que pensa, sente e age para 
a transformação moral e social tão necessária na 
atualidade, e com Jesus a nos conduzir nesta 
estrada iluminada pela Doutrina dos Espíritos, 
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sará ainda de muitas vacinas até alcançar a 
saúde integral do espírito.
Enquanto isso, con�nuamos orientados 
quanto à necessidade de cuidarmos do 
corpo e da alma, atendendo às orienta-
ções da medicina da Terra, mas, sobretu-
do, não olvidando os apelos da medicina 
do Céu, através do uso diário dos remédi-
os da oração, do amor, da humildade, do 
perdão e da caridade. Vacinem o corpo, 
sim. Não esqueçam, porém, de vacinarem 
a alma.
São as singelas recomendações do nosso 
coração, em nome do Cristo Consolador.”

A orientação do Dr. Bezerra de Menezes, 
para todos.
Mensagem recebida pelo médium José 
Carlos de Lucca, 01 de agosto de 2020.

“Meus filhos,
Enquanto aguardam ansiosos pela desco-
berta de uma vacina que os imunize con-
tra o vírus que atordoa a humanidade, não 
vos esqueceis da imunização espiritual 
que se alcança com a vivência dos princípi-
os do Evangelho de Jesus.
A imunização do espírito precede a imuni-
zação do corpo �sico, que nada mais é do 
que um espelho da nossa alma.
Quanto mais o homem se inferioriza, mais 
ele se se fragiliza. Quanto mais ele se espi-
ritualiza, mais ele se imuniza. Embora dis-
tantes da imunologia perfeita, dada a con-
dição evolu�va da humanidade, ainda 
caracterizada pelas paixões decorrentes 
do orgulho e do egoísmo, as quais criam o 
campo mórbido favorável para a instala-
ção da maioria das patologias médicas, 
psicológicas e espirituais, o homem preci-
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Datas Espíritas
de Março

Março de 2021

05/03/1815 - Desencarna Mesmer, Franz Anton, 
médico e magnetizador, pai do Mesmerismo.
09/03/1979 - Data do desencarne de José Hercula-
no Pires, autor de vários livros e tradutor das obras 
de Kardec.
09/03/1984 - Desencarna, no Rio de Janeiro, Yvon-
ne do Amaral Pereira. A mediunidade apresentou-
se ainda na infância, conforme relato em o livro 
"Recordações da Mediunidade". Com um mês de 
idade, ia sendo enterrada viva devido a um fenôme-
no de catalepsia, "morte aparente", fenômeno que no 
decorrer de sua existência repetiu-se muitas vezes. 
Aos 5 anos já via Espíritos e com eles falava. A psi-
cografia surge mais tarde e, com ela, Yvonne Pereira 
trabalhou a vida inteira, ou seja, de 1926 a 1980, 
como receitista homeopata assessorada pelos Espíri-
tos Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Au-
gusto Silva, Carlos Roberto de Canalejas, e outros. 
Praticou a cura de obsidiados e amava os obsessores 
e era por eles respeitada. Camilo Castelo Branco 
escreveu, então, através da sua psicografia, o livro 
"Memórias de um Suicida", em 1926, mas só publi-
cado em princípios de 1956. Atualmente, essa obra é 
considerada um monumento da bibliografia mediú-
nica no Brasil. Pode ser considerada um tratado 
sobre suicídio na visão espírita.
20/03/1833 - Reencarna na Inglaterra aquele que foi 
considerado o maior médium de efeitos físicos, 
Daniel Dunglas Home.
23/03/1857 - Reencarna Gabriel Delanne.  Princi-
pais obras: "Pesquisas sobre a Mediunidade", "A 
Alma é Imortal", "O Espiritismo perante a Ciência", 
"O Fenômeno Espírita ","A Evolução Anímica", "As 
Aparições Materializadas de Vivos e Mortos".
25/03/1856 - Allan Kardec toma conhecimento 
através de uma comunicação mediúnica da existên-
cia do Espírito A Verdade, esteio da codificação.
25/03/1939 - Desencarna José Petitinga (José Flo-
rentino de Sena), fundador da União Espírita da 
Bahia.
26/03/1964 - Desencarna Antonio Lima. Além de 
tradutor das obras de Kardec, escreveu livros, tendo 
a FEB publicado A Caminho do Abismo, Estrada de 
Damasco, Senda de Espinhos, Vida de Jesus.
29/03/1772 - Desencarna o médium Emmanuel 
Swedenborg, um dos precursores do Espiritismo. 
Considerado como um dos precursores das ideias 
espíritas, em suas obras "Céu e Inferno", "A nova 
Jerusalém" e "Arcana Caelestia" descreveu o pro-
cesso da morte e o mundo do além, detalhando sua 
estrutura. Falou de casas onde viviam famílias, tem-
plos onde praticavam o culto, auditórios onde se 
reuniam para fins sociais. Descreveu várias esferas, 
representando os graus de luminosidade e de felici-
dade dos espíritos. Afirmou não existirem anjos e 
demônios, mas simplesmente seres humanos, saídos 
da carne e em estado retardatário, ou altamente de-
senvolvidos. Descartou a possibilidade da existência 
de penas eternas. Na Codificação, seu nome figura 
em Prolegômenos, atestando a sua participação 
efetiva, como membro da equipe do Espírito de 
Verdade, contribuindo para a instalação da Terceira 
Revelação junto aos homens.
31/03/1869 - Desencarna em Paris, vítima de um 
aneurisma, Allan Kardec, O Codificador da Doutri-
na Espírita.
31/03/1870 - É inaugurado em Paris, no cemitério 
de Pére-Lachaise, o monumento funerário de estilo 
celta para receber os despojos de Allan Kardec.
31/03/1903 - Desencarna Antonio Luiz Sayão, 
escritor espírita. A FEB publica sua obra Elucida-
ções Evangélicas.
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  aros leitores do Jornal Essência Divina, 
buscamos neste artigo uma breve e super�cial 
re�exão sobre a Educação do Espírito, uma vez 
que este é o tema central de todo conteúdo dos 
Evangelhos e da própria Doutrina Espírita. 
Quando Jesus nos fala sobre a edi�cação do 
Reino de Deus nos corações dos homens, e a 
formação do Homem de Bem, a educação do 
Espírito se apresenta como o caminho para 
alcançar estes objetivos. Se formos buscar nos 
dicionários o signi�cado de “educação” encon-
traremos: A educação é o processo de facilitar o 
aprendizado ou a aquisição de conhecimentos, 
habilidades, valores, crenças e hábitos. Estes 
são aspectos importantes do processo de apren-
dizado, trabalhado fundamentalmente pelo 
nosso cognitivo, mas conduzido no sentido de 
fora para dentro. No entanto, se buscarmos o 
signi�cado na origem do Latim, educação é: 
“conduzir de dentro para fora”. É então uma 
transformação interior que conduz o homem 
ao seu exterior. 

Neste sentido, precisamos observar a a�r-
mação de Kardec na questão 685 de O Livro dos 
Espíritos: 

“o importante não é a moral adquirida pelos 
livros, mas “[...] sim a que consiste na arte de 
formar os caracteres, a que incute hábitos, por-
quanto a educação é o conjunto dos hábitos ad-
quiridos. Há, pois, necessidade de estimular 
nossos �lhos ao exercício da prática de ações que 
possam persuadi-los a agir com honestidade, 
justiça e caridade. Ajudá-los para se tornarem 
“homens de bem”.

Assim, a Educação do Espírito pode ser 
considerada como a transformação dos nossos 
sentimentos e pensamentos, transformação 
esta realizada pela nossa vontade. É necessário 
o nosso esforço e perseverança para a mudança 
para hábitos melhores. Na obra Pensamento e 
Vida ,  psicografada por Chico Xavier, 
Emmanuel assevera que:

“A Vontade é o botão poderoso de determi-
na o movimento ou a inércia da máquina” e 
complementa: “temos o controle que a dirige 

nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas 
que comandam os problemas do destino.”

Estejamos certos de que Deus nos ama pro-
fundamente e nos educa sempre através de Suas 
Leis de Amor e Justiça, e o momento atual da 
sociedade, com tantos �agelos, deve ser para 
nós um despertar. Já nos é dado saber que nosso 
planeta está migrando de Mundo de Expiações 
e Provas para o Mundo de Regeneração, e sobre 
Educação e Regeneração Emmanuel, na obra 
“Dicionário da Alma”, nos esclarece: 

“Há necessidade de iniciar-se o esforço de 
regeneração em cada indivíduo, dentro do 
Evangelho, com a tarefa, nem sempre amena, da 
autoeducação. Evangelizado o indivíduo, evan-
geliza-se a família; regenerada esta, a sociedade 
estará em caminho de sua puri�cação, reabili-
tando-se simultaneamente a vida do mundo.”

Educação e Regeneração, portanto, não é 
algo externo ou que deva acontecer com o ou-
tro, é justamente o processo de transformação e 
educação do nosso Espírito. 

A pandemia tem nos obrigado a voltar o 
olhar para dentro de nós, e entender a necessi-
dade de mudanças. Somos forçados ao convívio 
prolongado, a melhorar nossas relações, a exer-
citar mais a fraternidade, a cuidar dos nossos 
idosos e orientar nossos �lhos a se adaptarem às 
mudanças e administrarem suas ansiedades. 
Tudo isso tem nos levados a uma re�exão 
intensa sobre a necessidade de mudança indivi-
dual, e muitos infelizmente não estão suportan-
do e perdendo esta oportunidade. Este cami-
nho da transformação passa, portanto, pela 
conquista da humildade, de reconhecer o Amor 
de Deus e saber que o Pai nos educa por diver-
sas situações e oportunidades no nosso cotidia-
no.

Tenhamos fé e façamos a nossa parte, edu-
cando os nossos sentimentos, fortalecendo a 
nossa vontade e ampliando, dia a dia, o entendi-
mento sobre a verdadeira vida: a vida espiritual. 

Busquemos as lições do Evangelho e perse-
veremos na prática do bem.

                Texto: Eduardo BertoliniC

Pandemia e Educação 
do Espírito



Saiba mais
O leitor deste informativo mensal deve estar se 
perguntando a cada instante, quando a situação 
existencial retornará como era antes da pandemia, 
e por que o problema de saúde se tornou também 
político, fazendo com que vários países e estados se 
comportem de uma forma que estão deixando a 
população a�ita.
Todos sabem, seja de que religião for, que a huma-
nidade tem como meta buscar a felicidade, e qual-
quer situação que prejudique esse propósito, resul-
ta em uma desarmonia pessoal e coletiva.
Cada dia, ao acordarmos, nossos pensamentos se 
elevam, rogando ao Pai da Vida que nos dê o conso-
lo e o amparo necessários para suportar a atual 
situação, fazendo também os laços familiares se 
tornarem mais íntimos e constantes.
Apesar de tudo o que está ocorrendo, a doutrina 
dos Espíritos, aceita por quem deseja entender a 
verdadeira vida, explica e comprova de uma mane-
ira muito clara, que os acontecimentos de agora são 
resultados de situações anteriores, seja individual 
ou não.
Para entender a pandemia de agora, e aqueles que 
estão se contaminando mais facilmente e muitos 
deixando esta existência pelo desencarne, permi-
tam contar uma história no livro Cartas e Crôni-
cas, ditada pelo irmão “X” e psicografado por Chi-
co Xavier, com o título “Tragédia no Circo”, refe-
rente um incêndio em um circo, acontecido em 
17/12/1961 em Niterói, onde pereceram centenas 
de homens, mulheres, velhos e crianças.
“Ocorre que no ano de 177 DC, época da perse-
guição dos cristãos, regressava a Roma um co-
mandante, coberto de glórias, e foram solicita-
dos festejos para recepcionar o referido herói.
Assim, prepararam espetáculos de recepção com 
gladiadores, dançarinas, etc., mas o mais aguar-
dado seria a queima de cristãos, em um circo 
armado na colina.
Ante a falta de guardas, centenas de homens e 
mulheres se colocaram a disposição para captu-
rar os cristãos, e na tarde seguinte centenas de 
pobres criaturas foram barbaramente estraça-
lhadas e queimadas vivas.
Um largo tempo terreno haveria de passar até a 
expiação daquele crime. Realmente, 1.784 anos 
depois do tenebroso acontecimento, aquelas 
mesmas centenas de pessoas participantes da 
chacina dos cristãos, desta vez em diversas posi-
ções de idade física, reunir-se-iam, aparente-
mente por acaso, num circo em Niterói, para 
consumação do resgate imprescindível.”
Portanto, caros leitores, atualmente as famílias que 
mais estão sofrendo com o coronavírus, são aque-
las mais necessitadas de repararem as ações imper-
feitas do passado, cujo tempo o plano espiritual 
informa ser bem diferente do da Terra.
Assim, os anos do plano terrestre não são os mes-
mos do plano espiritual, razão pela qual a aproxi-
mação dos familiares, ante o isolamento, está con-
tribuindo de uma forma racional de aceitarmos 
todos os que conosco convivem, da forma que eles 
são, e não conforme cada um de nós pretende.
Como os acontecimentos não ocorrem por desti-
no, a humanidade atual do planeta foi alertada, 
fazendo com que as mudanças ocorram individu-
almente, para contribuir com a estabilidade coleti-
va.

D
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Retrato de Mulher

  ia desses recebi esta imagem, dizendo 
ser o desenho feito por um menino india-
no, o qual ouvia o pai dizer sempre que a 
esposa não trabalhava, pois �cava sempre 
em casa.

Nitidamente o menino vive numa 
cultura patriarcal, mas a vista que ele retra-
ta em seu desenho é da mulher sempre em 
ação e com atividade contínua, o que de-
monstra trabalho. Ele retrata não o que o 
pai diz, mas a realidade que ele assiste.

O patriarcado surgiu muito provavel-
mente da divisão de tarefas nos tempos 
primitivos, porém na ausência do pai mui-
tas vezes a mulher toma para si as respon-
sabilidades da prole, tornando-se a matri-
arca do núcleo familiar, adotando todas as 
características do patriarca, demonstran-
do assim que não é uma característica de 
gênero e sim cultural que carregamos in-
conscientemente.

Esta inconsciência que carregamos e 
da qual precisamos despertar é cultural.

É uma atitude adotada por alguns ho-
mens que sempre acreditaram mais na 
força, na guerra, do que no amor.

Esses homens são os mesmos que espe-
ravam pelo Messias acreditando que ele 
viria para subjugar o mundo pela força.

Porém ele nasceu do amor de uma 
mulher, que aceitou a missão de ensinar 
seus primeiros passos.

Vendo esta imagem, imediatamente 
pensei: 

Como Jesus via Maria enquanto cres-
cia?

O que diziam a ele a respeito das mu-
lheres?

Seja lá o que for que tenham dito, a 
visão de Jesus foi a da consciência e não a 
cultural.

As mulheres �zeram parte do grupo de 
seus discípulos e foi uma mulher revelou se 
em sua ressurreição.

Atualmente vivemos uma pandemia e 
de uma hora para outra fomos forçados a 
conviver dentro de nossos lares.

Infelizmente os números de feminicí-
dios e abusos, aumentaram consideravel-
mente demonstrando que nossa sociedade 
ainda está atrasada em relação aos ensina-
mentos de Jesus.

A cultura da força bruta ainda sobre-
puja o amor, o respeito e a consciência 
desperta.

Ao contrário de aceitar este fato e cul-
par a pandemia por estas atitudes, impor-
tante é re�etir no que este momento pode 
nos ajudar no despertamento do ser inte-
gral.

Se uma situação não é favorável e a 
convivência se torna insuportável não é 
através da violência que se resolvem as 
coisas.

Neste ponto não nos referimos apenas 
a violência contra a mulher mas também a 
violência que a própria mulher se impõe 
por ser fruto de uma cultura ultrapassada.

Os espíritos nos ensinam que o espírito 
não tem sexo, encarnamos ora no corpo 
masculino, ora no corpo feminino, depen-
dendo das nossas necessidades de aprendi-
zado.

A lição maior que devemos aprender 
não é como ser homem ou como ser mu-
lher, como entendemos no corpo físico.

A verdadeira lição do espírito é desen-
volver o amor, sendo masculino ou femini-
no.

Então concluímos que o menino que 
retrata o trabalho e a dedicação da mulher, 
embora sendo fruto de uma sociedade 
patriarcal, notadamente é um espírito com 
olhos de ver e ouvidos de ouvir como disse 
Jesus, ou seja, um espírito desperto em 
elevação.

Essência Divina

                Texto: Dete
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O Mestre Allan Kardec

    Obreiros do Senhor 
Trabalhadores da Primeira Hora

raiar dos primeiros tempos no orbe 
terreno, fez-se fecundo para que na condição 
do Humano, o espírito tivesse condições de 
erigir-se em alinhamento para o chamado da 
sua evolução. Foram inúmeros os profetas que 
passaram pela terra espalhando mensagens de 
alta signi�cância espiritual, nada obstante a 
rudeza dos seres ainda tão voltados aos apelos 
somente apaixonados da vida material. 

Jesus não foi um marco que dividiu a cro-
nologia histórica antes e depois Dele. Jesus é o 
exemplo vivo de um convite ao exercício mais 
pleno do amor para o amar. Quando Ele pró-
prio nos fala que o Reino dos céus é semelhan-
te a um pai de família que saiu de madrugada, a 
�m de assalariar trabalhadores para a sua 
vinha; e, aí encontra grandes di�culdades na 
seleção desses trabalhadores, no acordo que 
fez com eles; porém não menos importante é 
quando ele fala que aqueles que foram os pri-

meiros a iniciarem as tarefas e aqueles que a 
começam na última hora do dia, ganhariam os 
mesmos valores, isso causou certa revolta aos 

que começaram cedo em sua lida; faz-nos pen-
sar. É imprescindível acolher aqui um princípio 
do Espiritismo: o princípio da imortalidade, das 
vidas sucessivas e, portanto, muitos desses que 
trabalharam na primeira hora podem por sua 
vez retornar na hora última, apenas para �naliza-
rem o que começaram outrora. Não importa em 
que momento estejamos não importa onde este-
jamos, mas importa sim como estamos realizan-
do nossa tarefa hoje, como estamos servindo a 
boa causa, para a redenção de nós próprios em 
prol do bem comum, representado nessa vinha, 
cujo resultado será o néctar amoroso a espalhar-
se como bálsamo tocando corações combalidos e 
enrijecidos. 

Celebraremos por �m o trabalho do conjun-
to, não importando a ordem, mas importando 
sim a conclusão da tarefa para que todos sem 
exceção um dia desfrutem desse reino dos céus, 
plantado no passado e colhido no agora.

Texto:  Rô PachecoO

    ivail nasceu em 3 de outubro de 1804 e de-
sencarnou em 31 de março de 1869. Já, Allan 
Kardec nasceu em 18 de abril de 1857. Pseudôni-
mo este que, segundo Aksakof, lhe foi revelado 
em dois momentos distintos: pela médium Ce-́
lina Japhet foi “Allan” e “Kardec” pelo médium Sr. 
Roze. Utilizou-o para que a obra “dos Espíritos” 
chamada O Espiritismo, não sofresse preconcei-
tos por ser ele, Rivail, conhecido e respeitado na 
França educacional. 

Neste período de 12 anos escreveu 23 obras, 
somando ao todo 32 publicações (livros, textos, 
separatas, brochuras), formando assim O Espiri-
tismo: a ciência que trata da natureza, origem e 
destino dos Espíritos, bem como de suas relações 
com o mundo corporal.

Incluindo nestas, as 5 obras magnas que cha-
mamos de Obra Básica. Sendo em O Livro dos 
Espíritos, lançada em 18 de abril de 1857, a que 
compreende todo O Espiritismo, pois nela estão 
presentes os fundamentos e as leis desta ciência e 
�loso�a. Cabendo as demais, O Livro dos Médi-
uns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o 
Inferno e a Gênese, o aprofundamento e progres-
sividade desta ciência que estuda a alma.

Embora Kardec tenha sido o escolhido para 
desempenhar tal tarefa - como descrito na men-
sagem inicial - o trabalho foi difícil e afanoso. 
Segundo relatos, dormia por mais ou menos uma 
hora por noite, entregando-se por quase 23 horas 
ao trabalho ininterrupto. Não era certamente 
uma mente qualquer, mas sim, um dos grandes 
gênios que um dia quiçá, a humanidade reconhe-
cerá. 

Organizou O Espiritismo como sendo uma 
ciência de observação e ao mesmo tempo uma 
�loso�a que argumenta as implicações desta 
mesma ciência, penetrando no pórtico que dis-
cute a moral, assunto de intersecção da �loso�a e 
da religião. Provou o equívoco de Immanuel Kant 
e sucessores, de que não se poderia fazer ciência 
da metafísica. Kardec não apenas fez ciência da 
meta�sica, através do laboratório da mediunida-
de, como a colocou no degrau dos princípios 
�losó�cos de “fenomenologia”, que estão na base 
do edifício do conhecimento pelo seu alto grau 
de certeza, uma vez que, através da mediunidade 
é evidente a distinção entre o médium e o Espíri-
to, não apenas pelo conhecimento apresentado 

na comunicação, mas pelas características pessoais 
do autor que verte a cada letra escrita ou falada.

Este passo dado por Kardec foi tão grande que 
hoje, os principais epistemólogos, ou �lósofos da 
ciência, começam a tatear a construção do método 
cientí�co apresentado por ele há mais de 160 anos. 
Sendo também, um dos grandes vanguardeiros das 
implicações �losó�cas de uma ciência, antagoni-
zando os sistemas especulativos naturais da �loso-
�a clássica. 

Mas coube ao amigo íntimo de Kardec, Alexan-
dre Delanne, pai de Gabriel Delanne, revelar após o 
fatídico 31 de março de 1869 quando o rompimento 
de um aneurisma lhe arrebatou do corpo físico, que 
este homem de gênio era sobretudo humano. Cari-
doso até seus últimos recursos e forças, ajudou e 
amparou a muitos necessitados, de alimentos e de 
dignidade, sempre no silêncio e no anonimato, 
característica inerente das grandes almas, que aci-
ma de tudo praticam.

Um salve a este mestre que soube conjugar o 
conhecimento e o amor a favor da humanidade. 
Não seria por menos que o próprio Cristo (Espírito 
Verdade) lhe tutelava de perto.

R
Texto:  Fabio Iop

“[…] a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua,
 porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. (Espírito Verdade)
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A so moral da humanidade e que a educação 
moral inicia no seio da família, célula-
mater da sociedade (Revista Espírita, Fev 
1864 - Primeiras Lições de Moral da Infân-
cia). Queremos então chamar a atenção 
dos caros leitores para a importância da 
educação moral em nossas famílias, não 
somente para cada grupo familiar, mas 
para o planeta Terra como um todo. 

Nossas famílias estão recebendo espí-
ritos mais adiantados que reencarnam 
para auxiliar na consolidação da transição 
planetária. Esses espíritos denotam seu 
adiantamento pela precocidade de sua 
inteligência e razão, bem como pelo desejo 
inato do bem e crenças espiritualistas. São 
espíritos que se mostram dispostos a assi-
milar as ideias progressistas e secundar o 
movimento regenerador (Obras Póstu-
mas, 25 de abril de 1866, Regeneração da 
Humanidade). 

Para que nossas famílias cumpram o 
papel de centros fomentadores do Mundo 
de Regeneração, estas devem ter caracte-
rísticas progressistas. Progressistas no 
sentido que Deus não espera de nós que 
repitamos os modelos falidos do passado, 
e sim, que criemos as melhores condições 
possíveis para que esses espíritos que reen-
carnam sob nossa tutela possam cumprir 
suas missões regeneradoras, criando mo-
delos de relacionamento social. Em um 
mundo onde tudo muda tão rápido, há 

  esperança de dias melhores vem se 
tornando um ponto de con�uência das 
conversações em diversos grupos sociais. 
A Providência Divina permite que, nesse 
momento, a humanidade passe pelo �age-
lo de uma pandemia de abrangência glo-
bal, trazendo a cada um de nós sofrimen-
tos e limitações em graus diferentes. Natu-
ral é que no meio desse torvelinho, sonhe-
mos com dias de maior felicidade, liberda-
de e leveza em nossas rotinas.

Nosso grupo, o da grande família 
espírita, partilha desses sonhos de felici-
dade e liberdade. Contudo, como seguido-
res do mestre Kardec, procuramos estru-
turar nossa esperança com base na fé ra-
ciocinada, e não puerilmente almejar uma 
solução salvadora que nos permita voltar à 
vida normal. A�nal, o normal de uma 
sociedade de um mundo de expiação e 
provas é baseada no egoísmo: a grande 
chaga da humanidade. Nossa esperança 
nasce da ciência de que o momento em 
que vivemos é de transição da Terra para 
uma classe de mundo onde o mal ainda 
existe, mas a busca por Deus prepondera. 
A codi�cação nos traz adicionalmente que 
este movimento de “upgrade” do planeta 
se efetivará pelas mudanças de ordem 
moral, e não por cataclismos ou eventos 
pontuais (Gênese Cap. XVII item 57).

Ora, Kardec nos coloca que o objeti-
vo do Espiritismo é justamente o progres-

muita insegurança, e os valores cristãos 
são preteridos pelo consumismo e a frivo-
lidade do sucesso baseado no “ter”, como 
educar e preparar nossos �lhos para serem 
protagonistas de uma nova realidade que 
nem ao menos sabemos como será? Mui-
tos pais se veem perdidos nessa tarefa edu-
cativa, porque não conseguem aliar a ne-
cessidade de �exibilidade de uma família 
progressista, que dá espaço para os �lhos 
criarem um mundo melhor, e a manuten-
ção dos valores cristãos.

O desa�o é enorme e supera os emba-
tes geracionais que tivemos com nossos 
pais e estes com nossos avós. Contudo, se 
Deus con�ou que fossemos nós a geração 
adulta incumbida de educar os jovens 
nesse cenário de profundas transforma-
ções, é porque somos capazes. O que deve-
mos fazer é viver conscientemente, bus-
cando o que é realmente importante: a 
vida moral, o ser cristão cotidianamente 
em todos nossos relacionamentos. Aí está 
a nossa pedra fundamental, o ponto de 
apoio seguro, estável e imutável onde os 
pais devem estruturar seus lares em con-
traponto à liquidez da sociedade atual.

Porém distraídos com a vida mate-
rial, a tarefa nos parecia difícil ou passava 
desapercebida. Então, veio a pandemia - 
abençoado remédio - que nos voltou para 
dentro de nossos lares, aquele santi�cado 
local de promoção da educação moral. 
Com ela, veio a necessidade de aprofun-
darmos os relacionamentos, e muito se 
descortinou com a imposta situação. Famí-
lias se descobriram doentes, famílias se 
descobriram felizes, ricos se perceberam 
desnudos, pobres se viram abençoados.

O importante é que aqueles que en-
tenderam o recado Divino e aprofunda-
ram suas relações consigo e com os mais 
próximos, deram um passo signi�cativo 
para transformar seus grupos familiares 
em núcleos regeneradores. Sedentos de 
felicidade que somos, devemos lembrar 
que a felicidade está no caminho, e esse 
caminho é construído aqui e agora, passo a 
passo, logo descortinando o futuro de paz 
e amor ao lado daqueles que amamos.

 Importância da Família: 
Núcleo da Sociedade
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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. 

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.

NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú
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 proxima-se o tempo em que se cumprirão 
as coisas anunciadas para a transformação da 
Humanidade. Ditosos serão os que houverem 
trabalhado no campo do Senhor, com desinte-
resse e sem outro móvel, senão a caridade! Seus 
dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do 
que tiverem esperado”. Ditosos os que hajam dito 
a seus irmãos: “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 servido-
res, vós que soubestes impor silêncio aos vossos 
ciúmes e às vossas discórdias, a �m de que daí não 
viesse dano para a obra.” O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, Cap.20 Item 5.

A frase retirada do Evangelho Segundo o 
Espiritismo contém muitas re�exões em relação 
a necessidade de se trabalhar pelo bem, tendo a 
caridade como base, e norteados pela humildade 
e união. O NEES (Núcleo Espírita Erna Schmidt) 
é uma �lial da Casa de Jesus, localizado no bairro 
Conde Vila Verde, em Camboriú, onde são de-
senvolvidas as atividades sob a supervisão do 
Departamento de Assistência e Promoção Social 
Espírita (DAPSE). O seu objetivo é atender as 
pessoas e as famílias assistidas pela Casa de Jesus, 

visando à promoção social e o 
progresso espiritual baseados na 
Doutrina Espírita. O DAPSE 
planeja, organiza e mantem os 
trabalhos assistenciais dirigidos 
as gestantes, crianças, adolescen-
tes, idosos e famílias carentes, e 
sob sua coordenação, as ativida-
des de Assistência e Promoção 
Social Espírita, de onde derivam 
diversas iniciativas e projetos.
A história do NEES tem mais de 
30 anos, quando um grupo de 
estudo espírita, dirigido pelo Sr. 
Cid Cardoso, tem a ideia de dis-
tribuir sopa para a comunidade 
carente do bairro Conde Vila 
Verde. O trabalho iniciou com o 

propósito básico de servir sopa para a comuni-
dade carente, porém como todo trabalho na terra 
é construído na espiritualidade, o grupo estava 
servindo de instrumento para a espiritualidade 
superior e com isso dando início ao grandioso 
projeto de assistência social que se transformou 
em uma grande o�cina para o exercício da 
caridade e amor ao próximo, conjugando a ajuda 
material, o socorro espiritual e a orientação mo-
ral-doutrinária. É fato que hoje em dia a necessi-
dade material não é mais o fator principal que 
leva a frequência da comunidade para o NEES e 
sim o consolo espiritual, o calor humano e o 
amor que é o principal tempero utilizado para o 
trabalho.

Além disso, o NEES leva a comunidade uma 
série de atividades/o�cinas para os assistidos que 
mediante cadastro são acolhidos nos dias e hora 
programados para o trabalho, também acolhi-
mento das famílias, gestantes e crianças, sendo 
todo trabalho feito com muito carinho e organi-
zação pelas equipes de cada atividade, formadas 
por voluntários/tarefeiros que doam seu tempo e 
amor aos que precisam. Importante ressaltar que 
neste momento de pandemia, ainda estão sus-
pensos todos os trabalhos presenciais, exceto a 

entrega de cestas básicas e o 
material de Evangelização 
no Lar, e logo que houver a 
avaliação positiva das auto-
ridades do governo e da 
Presidência da Casa de 
Jesus, mediante protocolos 
de trabalho, a atividades 
poderão retornar de forma 
gradativa e que atenda a 
comunidade de forma 
segura.

Mesmo sem poder atuar 
ainda presencialmente, as 
equipes seguem em pensa-
mento e sintonia com o 
bem, e o coração cheio de 

‘‘A

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.

alegria para seguir com o evangelho de Jesus.  Co-
mo nos alerta o Dr. Bezerra de Menezes, através da 
psicogra�a de Chico Xavier, e que foi publicado no 
Reformador Nov./Dez. de 1980: “Solidários, sere-
mos união. Separados uns dos outros, seremos pontos 
de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos 
propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à 
procura do trabalho com que já nos encontramos 
honrados pela Divina Providência.”

    Solidários, Seremos União!
                Texto: Rogério Rossol

Foto tirada antes da Pandemia

NEES no ínício dos trabalhos de assistência à comunidade
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Rua 600, nº 123 
Centro

Baln. Camboriú

Nesta obra, Joanna de Ânge-
lis nos apresenta as consi-
derações e o contributo 
terapêutico do Espiritismo 
para combater e eliminar 

essa doença da alma, a �m de restabelecer o 
equilíbrio e a harmonia do ser. A saúde emocio-
nal e comportamental do homem nos ditos 
"tempos modernos" deixa muito a desejar.
Um dos maiores vilões responsáveis por esse 
quadro grave e desalentador é a DEPRESSÃO, 
cujas causas são numerosas e variadas, enquan-
to os efeitos podem apresentar-se arrasadores, 
culminando, muitas vezes, no ato irre�etido do 
suicídio.

Vitória Sobre a Depressão 
Divaldo Franco

Nesta obra Joanna de Ângelis faz um estudo 
de diversos fatores de perturbação psicológi-
ca, procurando oferecer terapias de fácil apli-
cação, fundamentadas na análise do homem à 
luz do Evangelho e do Espiri�smo, de forma a 

auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo 
sempre como ser ideal Jesus, o Homem Integral de todos os tem-
pos.
Tratando de temas como: Autodescobrimento, Insegurança, 
Crises, Ansiedade, Medo, Solidão, Fobia Social, Comportamentos 
Neuró�cos, Sexualidade, Ódio e Suicídio, seu obje�vo é orientar os 
leitores que possuem real desejo de renovação e de aquisição de 
saúde psicológica para o êxito perante sua própria consciência 
rumo ao homem do futuro.

O Homem Integral 
pelo Espírito de Joanna de Ângelis

Psicografado por Divaldo Franco

Texto: André Almeida

Estamos iniciando a Gestão 21/22 da Casa de 
Jesus com muita alegria e gratidão a Deus. 
Agradecemos a todos os Companheiros 
tarefeiros da Casa de Jesus que contribuíram 
e sustentaram o trabalho juntamente com a 
Espiritualidade e chegamos até aqui juntos, 
mesmo diante do grande desa�o da Pande-
mia.

Estamos todos ansiosos pela abertura da 
Casa ao público, assim a diretoria executiva, 
toda a equipe de diretores e coordenadores 
estão trabalhando e planejando tudo o que 
precisamos para a volta dos trabalhos presen-
ciais, com todos os protocolos de segurança.

A nossa querida Casa de Jesus está com seus 
tarefeiros unidos, mesmo que no virtual, po-
rém com muita harmonia, força e fé, susten-
tando todas as tarefas que continuam sendo 
realizadas. 

Vamos avançar executando os nossos deve-
res, nos fortalecendo e nos preparando para 
que logo possamos voltar ao modo presença 
física e todos estaremos reunidos assim que 
possível, com as bênçãos de Deus, Nosso Pai.

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

Energia mental e autocura é 
um livro que visa proporcio-
nar re�exões acerca da vida 
subconsciente que muitos 
de nós levamos, por meio da 
qual se busca ser feliz pelo 

cultivo do hedonismo, resultando em doenças 
mentais e físicas, como a depressão, a ansiedade 
generalizada, a síndrome do pânico, as doenças 
degenerativas, etc. Todos nós trazemos o poten-
cial de mobilizar a energia mental em direção à 
autocura, bastando que busquemos a autocons-
ciência para entrarmos em um movimento 
saudável em relação à vida, porque a nossa desti-
nação é para evoluir e crescer, transcendendo as 
di�culdades, comuns na vida de todos nós. 

Energia Mental e Autocura
Alirio Cerqueira Filho
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