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EDITORIAL

O

mês de abril é muito especial para a
Doutrina Espírita. Foi neste mês, em 1857,
que recebemos o Consolador prometido por
Jesus através do “Livro dos Espíritos”. Este,
que deu início ao Pentateuco Kardequiano,
brilhou a luz da Verdade para toda a humanidade:

turas dogmatizadas e sem inserções de outras
ideias além do escopo do Espiritismo. Ele
continua sendo exemplo para nós, espíritas
dos dias de hoje, que temos o dever de mantermos a pureza doutrinária e conservar o Cristianismo primitivo, conforme Jesus nos ensinou.

“Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos Céus, qual imenso exército que se
movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da
Terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm
iluminar os caminhos e abrir os olhos aos
cegos. (...).”Prefácio-ESE

Na página do NEES encontramos o verdadeiro objetivo da caridade que proporciona
dignidade ao bene ciado e para quem a
exerce de forma despretensiosa, no silêncio e
no anonimato. Seguindo a máxima que Allan
Kardec nos assinala no Espiritismo: “fora da
caridade não há salvação”, constatamos a veracidade deste lema tão forte em nossas experiências diárias, nos despertando a alma para
a necessidade urgente da fraternidade e solidariedade entre todos nós, irmãos que somos.

Esta edição do Jornal Essência Divina está
especial, nos brindando com muitas curiosidades nos artigos “Quem diria que ele escreveria o Pentateuco...” e “Entrevistando Kardec”.
Também celebramos a difusão do Consolador Prometido com o artigo que nos esclarece como Léon Denis, um lósofo a serviço
do Espiritismo, promoveu a Doutrina sem
adentrar em conjecturas especulativas, pos-

Há, ainda muitos outros marcos importantes relativos à Doutrina Espírita neste mês de
abril. Acompanhe na coluna “Datas Espíritas”
e na mensagem de Páscoa, que nos esclarece o
porquê de os Espíritas não comemorarem a
Páscoa. Destacamos, também, o reencarne de

Francisco Cândido Xavier, com nossa eterna
gratidão ao médium considerado por todos
nós exemplo de conduta cristã.
Esperamos que aproveite essa edição que
celebra o Evangelho redivivo como fonte viva
de conhecimentos fundamentais para que o
amor germine e oresça através de nossas
ações no bem ao próximo. Como nos diz
Alcione, no Livro Renúncia, por Emmanuel:
“A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida.”
Fazendo a nossa parte e auxiliando o outro
na parte dele, unidos e não só juntos, teceremos a rede luminosa da fraternidade universal, deixando a marca do Cristo Redivivo pelo
nosso pensar, sentir e agir, por onde formos,
no tempo do hoje, com a graça e misericórdia
de Nosso Pai Criador.

Páscoa por Rogério Rossol

Boa Leitura,

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

NOVA DIRETORIA
Silvania da C. P. Bertolini - Presidente
André Graf de Almeida - 1º Vice-Presidente

A palavra Páscoa tem origem do hebraico: Os Espíritas não comemoram a Páscoa,
“pasah” (passar por cima), e “pessach” respeitando as celebrações dos judeus e
(passagem).
cristãos, e compar lham o valor do simbolismo representado. A liberdade do povo
Para os judeus a Páscoa comemora dois
eventos liderados por Moisés: o primeiro judeu, como de qualquer outro povo mereé a libertação da escravidão egípcia, e o ce ser celebrada. Os Dez Mandamentos
segundo a vida em liberdade do povo, a sendo o auge da missão de Moisés, é um
formação da nação judaica e a sua organi- código de todos os tempos, e tem caráter
zação religiosa, que culmina os Dez Man- divino.
damentos.
A ressurreição do Cristo representa a vitóA Páscoa católica, romana e ortodoxa, ria do Espírito sobre a morte do corpo sivincula à ressurreição de Jesus. Os adep- co, e a sobrevivência em outra dimensão
tos da igreja reformada, não vinculam a da vida. Os discípulos conheciam a imporPáscoa com a ressurreição do Cristo, tem tância da certeza na sobrevivência do Espíavaliação ampla de que há apenas uma rito e reconheciam que o amor e a jus ça
reunião familiar, ins tuída pelo próprio regem o ser além do túmulo. ComemoreJesus. Outros fundamentados em orienta- mos a Páscoa todos os dias, traduzindo no
ções do apóstolo Paulo indicam ser o Cris- esforço perene de vivenciar a mensagem
to a própria Páscoa.
do Evangelho de Jesus.

Rogério Rossol - 2º Vice-Presidente
Ivanete F. Marsango - 1ª Secretária
Gianna Maﬀezzolli Silva - 2ª Secretária
Luthero Worm - 1º Tesoureiro
Janice M. Franco - 2ª Tesoureira

ESCALA DE PALESTRAS

Estamos com as atividades no modo
virtual pois nossas palestras e passes
presenciais estão suspensos em
medida de proteção contra o Covid 19.
Acompanhe o formato virtual através
de nossos canais Facebook e YouTube
nos mesmos dias e horários em que
ocorriam na forma presencial.

https://www.facebook.com/
centroespiritacasadejesus
CentroEspiritaCasadeJesus
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O Cristo Redivivo

Datas Espíritas
de Abril
01/04/1858 - Fundação da Sociedade Espírita de
Paris, tendo como fundadores Allan Kardec e
outros colaboradores.
02/04/1869 - Sepultamento, no cemitério de Montmartre, do Codiﬁcador da Doutrina Espírita,
Allan Kardec.
02/04/1910 - Reencarna em Pedro Leopoldo, no
Estado de Minas Gerais, o médium Francisco
Cândido Xavier. Desenvolveu diversos trabalhos
de ﬁlantropia e foi um dos maiores médiuns
brasileiros. Psicografou mais de 400 obras o que
resultou em um acervo de diversos gêneros de
literatura, tais como poemas e poesias, contos e
crônicas, romances, obras de caráter cientíﬁco,
ﬁlosóﬁco e religioso. De personalidade bondosa,
se dedicou ao auxílio aos mais necessitados; o
trabalho em benefício do próximo possibilitou ao
médium a indicação, por mais de 10 milhões de
pessoas, ao Prêmio Nobel da Paz de 1981. Experimentou abandono e descrédito, necessidades de
toda ordem, tentações incontáveis que lhe rondaram os passos ameaçando-lhe a integridade moral,
mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções
enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis.
Em contínuo contato com o seu Anjo tutelar, nunca o decepcionou, extraviando-se na estrada do
dever, mantendo disciplina e ﬁdelidade ao compromisso assumido. Tornou-se a maior antena
parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar
fora do corpo, quando parcialmente desdobrado
pelo sono natural, assim como penetrar em mentes
e corações para melhor ajudá-los, tanto quanto
tornando-se maleável aos Espíritos que o utilizaram por quase setenta e cinco anos de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa.
04/04/1919 - Desencarnação de William Crookes,
pesquisador espírita e membro da Academia de
Ciências de Londres. Seu livro, Fatos Espíritas, é
publicado pela Federação Espírita Brasileira.
10/04/1901 - Desencarnação de Pierre Gaétan
Laymarie, redator-chefe e editor da Revista Espírita. Foi médium e discípulo de Kardec.
11/04/1900 - Desencarna no Rio de Janeiro o Médico dos Pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.
12/04/1927 - Desencarna o Filósofo da Doutrina
Espírita, o francês Léon Denis.
15/04/1864 - É lançada, em Paris, a primeira edição do livro Imitação do Evangelho, de Allan
Kardec. A partir da segunda edição, tomou o nome
deﬁnitivo de O Evangelho segundo o Espiritismo.
18/04/1857 - Surge a primeira edição de O Livro
dos Espíritos. Esta data é considerada como um
marco da doutrina.
19/04/1862 - Reencarna em Portugal, Inácio
Bittencourt, médium curador, que se transferiu
para o Brasil, tendo destacada atuação no movimento espírita brasileiro.
22/04/1904 - Desencarna Florence Cook, médium, por intermédio da qual o Espírito Katie King
se materializava, dando ensejo ao cientista William Crookes estudar o fenômeno com detalhes.
23/04/1923 - Desencarna a médium Anna Prado.
O escritor espírita Raymundo Nogueira de Faria,
no seu livro O Trabalho dos Mortos, editado pela
FEB, detalha os fenômenos de efeitos físicos nos
quais Anna Prado era o agente mediúnico.
29/04/1909 - Desencarna, em Barcelona, a médium Amália Domingo Soler.
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‘‘S

e me amais, guardai os meus mandamentos; e Eu rogarei a meu Pai e Ele vos enviará
outro Consolador, a m de que que eternamente convosco: O Espírito de Verdade, que o
mundo não pode receber, porque não o vê e
absolutamente não o conhece. Mas quanto a
vós, conhecê-lo-eis, porque cará convosco e
estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo
Espírito, que meu Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo o que vos tenho dito.” (João, 14: 15 a 17
e 26.)
Muitas vezes li em textos espíritas os termos
Cristo redivivo, ou Evangelho redivivo.
Confesso que não havia feito uma re exão mais
demorada sobre eles e que agora, ao ser convidado para escrever este texto com este tema, vi
o quanto havia profundidade neles.
Busquei primeiramente o signi cado de
redivivo:
1. Que voltou à vida, ressuscitado.
2. Rejuvenescido, remoçado.
3. Que se manifestou de novo.
Me lembrei também de uma passagem onde
o Sr. Allan Kardec no capítulo VI de O
Evangelho segundo o espiritismo faz uma re exão muito interessante sobre a promessa do
envio do Espírito de Verdade feita por Jesus:
“Jesus promete outro Consolador: o Espírito
de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por
não estar maduro para o compreender,
Consolador que o Pai enviará para ensinar todas
as coisas e para relembrar o que o Cristo havia
dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade devia vir
mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo
não dissera tudo; se ele vem relembrar o que o
Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou
mal compreendido.”

Texto: Alexandre Esotico
Claro que o maior de todos os Educadores
sabia que todo ensino é uma semente que leva
tempo para orescer. Há fases, e cada um de
nós, vivencia individualmente o processo de
germinação desses ensinos.
O Espiritismo tem o papel de auxiliar no
processo de desenvolvimento de cada um de
nós. Ele esclarece o porquê da vida.
Responde de forma clara qual o papel de
cada coisa na vida do Espírito, que é a vida real.
Qual o papel do corpo, da encarnação, da reencarnação, o porquê das a ições, das diferentes
aptidões, e assim por diante.
Respostas estas, ditadas pelos espíritos
superiores de forma clara, que nos auxilia nesse
processo de não mais ver a letra dos ensinos do
Cristo, mas sim o Espírito da Letra.
A doutrina dos Espíritos tem esse caráter de
apoio ao espírito encarnado, para que possamos nos desenvolver ao ponto de vivenciar a
mensagem do Cristo. Ou seja, reviver de forma
integral os ensinos que nos foi deixado anteriormente por Jesus.
Nas palavras de Emmanuel no livro renúncia: “A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida.”
Reguemos nossos corações, e através da
caridade em nosso dia a dia possamos viver
nossas vidas ao modo que Jesus viveu a sua,
imitando seus exemplos, dentro das nossas
limitações ainda, mas nos esforçando para não
cumprir somente aquilo que queremos fazer,
mas sim aquilo que devemos fazer.
Essa luta, diária nos preparará para um dia
dizermos, de coração brando e humilde, como
Paulo disse: “Assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim.”
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Léon Denis, um Filósofo
a Serviço do Espiritismo
Texto: Fábio Iop

gência e maturidade ímpar, reconhecido
pela sua simplicidade e postura humilde,
desenvolveu importante papel na difusão
do pensamento Espírita no inicio do
século XX, quando a losó ca e a ciência
mantinham notoriedade cultural, introduzindo em seus escritos o foco na imortalidade do Ser como inesperável da moral e de sua consequente conduta ética no
mundo.
Neste contexto Denis destacou-se
inegavelmente. Soube interligar a moral
do Espiritismo no grande quarteto cultural que formam as esferas do nosso saber:
a loso a, a ciência, a religião e a sociedade. Apresentando o Espiritismo em
forma de conhecimento geral, um paradigma capaz de responder as mais intrincadas questões humanas, a dor e a felicidade.
éon Denis foi um dos mais profícuos
De modo perfunctório, exempli caescritores do Espiritismo.
mos algumas de suas obras em tal separaAos 18 anos de idade, após uma in- ção. Na Ciência (No Invisível, O Além e a
cursão pessoal no ceticismo, conheceu sobrevivência do Ser, também contida em
em umas das livrarias que lhe era de pra- alguns aspectos em O problema do Ser, do
xe frequentar, a obra O Livro dos Espíri- destino e da dor); na Filoso a (Depois da
tos. Fato esse que lhe rendeu, ao menos Morte, Espiritismo na Arte, O problema
uma vez, ter estado pessoalmente com do Ser, do destino e da dor, O porquê da
vida, e outros); na Religião, que permeia
Allan Kardec.
todo
o seu discurso, especialmente preNatural de Tours, na França, escresente
em O grande Enigma; as Incursões
veu suas obras, em suma, após a desensociais
(Cristianismo e Espiritismo, O
carnação de Kardec que se deu em 1869.
gênio
céltico
e o mundo invisível, e outros).
Juntamente com outros autores conheciMas é preciso que algo mais seja desdos, entre eles Gabriel Delanne e o astrôtacado.
nomo Camille Flammarion, passou a ser
chamado, contemporaneamente, como
Léon Denis aplicou, como poucos
um autor clássico do Espiritismo, já que autores, a postura correta em tecer re etodo seu trabalho se deu por consequên- xões losó cas no escopo da ciência
cia das obras de Allan Kardec e nada Espírita. Analisando as questões basilamais.
res da loso a clássica (como Deus e seus
Impulsionou o Espiritismo para atributos, a relação do homem com Demuito além das fronteiras da França. us, o livre arbítrio, a liberdade, objetiviChegando até mesmo aqui no Brasil, dade dos critérios morais, ideias inatas,
como anota Canuto Abreu quando o justiça, e outros), sem adentrar em conjecturas especulativas, típica dos clássivisitou pessoalmente:
cos
sistemas losó cos, ou posturas
“Citou nomes amigos, como Leopoldo
dogmatizadas
inerentes as argumentaCirne, Guillon Ribeiro [...]
ções de autoridade, ou ainda em inserQuando lhe disse que 'Depois da Mor- ções outras, de ideias além do escopo do
te', traduzido por Lourenço de Souza, já Espiritismo sejam losó cas ou cientí estava no 5º milheiro, ele prontamente me cas, para buscar responder questões que
reti cou. Sabia bem quanto andava a seriam resolvidas pela própria ciência
edição de seus livros no Brasil [...]”
Espírita. Sem dúvida, um grande ensinaFilósofo autodidata de notável inteli- mento a nós espíritas.

L
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Entrevistando
Allan Kardec
(Suely Caldas Schubert)
Pergunta: “Jesus promete aos discípulos, quando
deles se despedia, conforme registra João Evangelista (João, 14:15 a 17 e 26), que rogaria ao Pai que
enviasse outro Consolador; o Espiritismo é este
Consolador Prometido?”
Resposta de Kardec: “O Espiritismo vem, na época
predita, cumprir a promessa do Cristo: preside ao advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à
observância da lei: ensina todas as coisas fazendo
compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: “Ouçam os que têm ouvidos para ouvir.” O
Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto
fala sem guras, nem alegorias; levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, nalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da
Terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e
m útil a todas as dores.” (ESE c. VI it. 4).
Pergunta: “Quais as características do Espiritismo
que evidenciaram a sua condição de ser o Consolador prometido por Jesus?”
Resposta de Kardec: “Demais, se se considerar o poder moralizador do Espiritismo, pela nalidade que
assina a todas ações da vida, por tornar quase tangíveis
as consequências do bem e do mal, pela força moral, a
coragem e as consolações que dá nas a ições, mediante
inalterável con ança no futuro, pela ideia de ter cada
um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os
rever, a possibilidade de confabular com eles; en m,
pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não ca perdido, que tudo aproveita
ao adiantamento do Espírito, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito
do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de
Verdade que preside ao grande movimento de regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma
cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador.” (G.c. I, it 42).
Pergunta: “Decorridos 164 anos do lançamento de
O Livro dos Espíritos e levando-se em conta o progresso da Ciência nos tempos atuais, não seria mais
acertado e oportuno que os fenômenos espíritas
passassem a ser investigados nos laboratórios cientí cos com toda a tecnologia moderna?”
Resposta de Kardec: “O Espiritismo é o resultado de
uma convicção pessoal, que os sábios, como indivíduos,
podem adquirir, abstração feita da qualidade de sábios.
Pretender deferir a questão à Ciência equivaleria a
querer que a existência ou não da alma fosse decidida
por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com
efeito, o Espiritismo está todo na existência da alma e
no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente
ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande
psicologista, porque é eminente matemático ou notável
anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista
procura a alma e, porque não a encontra, debaixo do
seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não
a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe,
colocado num ponto de vista exclusivamente material.
Segue-se que tenha razão contra a opinião universal?
Não. Vedes, portanto, que o Espiritismo não é da alçada
da Ciência.” (LE, Introd. VII).
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Quem Diria Que Ele
Escreveria o Pentateuco...
“o estudioso destas (as ciências) rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes...
Não mais crerá em almas do outro mundo e em fantasmas.” [1]
Texto: Leandro de Souza

I

nacreditável, mas é verdade: o jovem professor
de 24 anos que escreveu a frase acima é o mesmo
que veio a ser conhecido anos mais tarde sob o
pseudônimo de Allan Kardec.
Pela di culdade que tive de recuperar esta
frase, não se encontra em nenhum site Espírita,
mas revendo o livro citado a encontrei. Muitos
diriam: é melhor não lembrar que ele disse isso
pois vai contra os princípios Espíritas.
Ainda assim, acho que para nós é uma grande
inspiração: o jovem que disse isso, o fez convicto
em fatos, em ciência, em estudos, que teve o grande privilégio de receber os ensinamentos do
grande mestre Johann Heinrich Pestalozzi. A rmou com base no que sabia, nos fatos, na ciência.
Mas seu destino estava já requisitado pela
Divina Providência pois, após pouco mais de
duas décadas, o já maduro professor Hippolyte
Léon Denizard Rivail se deparava com as mesas
girantes. Seu ceticismo o induziu a recusar vários
convites para presenciar o estranho fenômeno
que se espalhava por toda a Europa, em meados

A

ciência, seu poder de observação, análise e síntese,
que deu origem ao incomparável “O Livro dos Espíritos”, que no próximo dia 18/04 completará 164
anos de sua primeira edição.
Não parou aí pois, a primeira parte, cientí ca,
deu origem à “A Gênese”, a segunda parte, sobre a
vida espiritual, deu origem ao Livro dos Médiuns, a
terceira, das Leis Morais originou “O Evangelho
Segundo o Espiritismo” e, nalmente, a quarta
parte, sobre a vida futura, originou “O Céu e o
Inferno”, obras magistrais.
Que os mentores nos intuam para que tenhamos grau de compreensão equivalente, nos guiando pela ciência, pela lógica, nos tornando capazes
de passar por cima de nosso orgulho e acreditarmos
nas coisas boas e verdadeiras.
Referências:
[1] Wantuil, Zeus e iesen, Francisco: in Allan
Kardec: Volume I FEB, 2ª edição, 1984 página 120,
capítulo 21, “A Educação é Uma Ciência”.

As Depressões Por Causa
do Distanciamento Social

s depressões por causa do distanciamento
social, as di culdades de ordem material, pela
falta de recursos, são alguns dos problemas mais
imediatos a que serão acometidas as pessoas
nesses tempos de pandemia.
Não é aceitável que os
centros espíritas simplesmente fechem suas portas e
abandonem seus frequentadores, todos aqueles que são
atendidos material e espiritualmente.
Embora seja indispensável o respeito às autoridades
sanitárias, no sentido de
colaborar para a preservação da vida, isso não
pode servir de justi cativa para que cruzemos os
braços no momento mais desa ador de nosso
tempo.
Para isso é preciso estar vigilante e dar atenção às tarefas mais imediatas de assistência
espiritual e material aos mais necessitados.
Disponibilizar canais de comunicação para
que as pessoas possam receber o acolhimento
pela palavra amiga e orientadora, realizar os
Abril de 2021

do século XIX.
Mas sua genialidade era realmente incrível,
não precisou de nenhum guru genial para convencê-lo, seguiu uma receita simples: observou
os fatos sem nenhum preconceito, com espírito
de análise. Quando começou a entender o que se
passava por trás das mesas que giravam, respondiam perguntas, utuavam, quando muitos viam
apenas uma diversão, ele viu um fato, observou,
analisou para buscar possíveis fraudes, com todo
rigor de um estudioso. Entendendo que tudo era
real, afastadas possibilidades de fraude ou charlatanismo, deixou qualquer orgulho de lado, nem
sequer se lembra da frase que havia escrito anos
antes, e entende estar diante de um fenômeno
maravilhoso, ao alcance de suas observações e
análises.
Se fosse outro ou se fosse hoje? Quem sabe,
com tanta polarização, onde as pessoas politizam
tudo, parecendo esquecer de observar os fatos,
tanto mais importante é o legado do mestre lionês em nossas vidas, com seu bom senso, sua

trabalhos de explanação evangélica e irradiação à
distância, inclusive por meio dos aplicativos que
permitam a comunhão de pensamentos de diversos colaboradores, são recursos inadiáveis
para o momento em que vivemos.
Jesus convoca os trabalhadores da última hora para que se
apresentem no campo de
batalha. Vive-se uma guerra
invisível e sem fronteiras e
todos somos solidários na dor
e no aprendizado.
O apóstolo Paulo compara a
divulgação da Boa Nova e sua
vivência prática em suas epístolas à uma luta constante. O combatente precisa
armar-se do “escudo da fé”, da “espada do Espírito” e do “capacete da salvação”.
A fé e a esperança são a proteção contra os
ataques do desespero e da angústia. A espada do
Espírito é a mensagem do Evangelho de paz, é o
consolo que o Espiritismo oferece. O capacete da
salvação é a esperança de que tudo passa, o convite ao equilíbrio da mente, contra os maus pensamentos do medo que assola os corações.

Texto: Cris Turri

Por essa razão que o empenho de cada um de
nós em favor do próximo, será uma oportunidade
de semear a mensagem de paz nos lares e nas famílias, preparando-nos para o grande desa o que nos
aguarda no retorno de nossas atividades habituais,
pois não há um só mal que perdure inde nidamente e de tudo podemos extrair o bem.
A Casa de Jesus, sicamente está fechada, mas
os trabalhos vão além das paredes do centro espírita, pois tudo no plano físico é uma extensão do
plano espiritual. Então se educarmos e conectarmos nossos pensamentos enquanto estamos assistindo uma palestra, ou participando de um estudo,
estamos contribuindo com essa rede de amor e
vibrações que o planeta tanto precisa. Estamos
ajudando nossos amigos espirituais, doando nossas
energias, nosso ectoplasma e tantos outros recursos
que se fazem necessários.
Se manter em prece e com os pensamentos
voltados nos dias de vibrações, nos horários de
passes, nas palestras públicas, atendimento fraterno e estudos, ajudam a nos manter ainda mais conectados com a Casa de Jesus, mas principalmente
com a proteção amorosa do nosso irmão maior o
Cristo de Deus.
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO

Conhecimento que Consola

‘‘E

stamos no início das grandes transformações, e fenômenos próprios demonstram
chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e con rmados pelos imortais”. (M.P. de
Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração,
pg.8)

Tempos novos pedem novas ações e é, assim,
que a Casa de Jesus, de forma exível e integrada,
implantou alternativas virtuais para as suas atividades, iniciando pelo Departamento Doutrinário que remanejou as palestras para o formato
das lives, que acontecem em tempo real, respeitando os compromissos com a delidade doutrinária, a palavra amorosa e os corações acolhedores.
As lives iniciaram-se tímidas em março de
2020, com o início da pandemia, com poucos
trabalhadores que dominavam o uso da tecnologia e foram-se ampliando com a boa vontade de
aprender de todos, para hoje integrar um “time”
que abraçou a causa e procura dar continuidade
à divulgação da Doutrina Espírita, com a mesma
responsabilidade de sempre.
O comprometimento fortalece os corações
na busca de fazer o melhor e com o uso do sistema StreamYard houve a possibilidade de inserir
os dirigentes, os irmãos que fazem a leitura e
prece e os passistas, que mesmo não visíveis ao
público, estão unidos em pensamento no horário
da tarefa, vibrando amor, esperança, paz e conforto para o nosso planeta querido que segue
para a regeneração.
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Texto: Suzana Coelho
Os irmãos encaminhados pelo Atendimento
Fraterno, que buscam apaziguar as dores e adquirir conhecimento, são orientados a assistirem
as palestras e em muito se bene ciam acompanhando as palavras edi cantes e generosas dos
expositores e recebendo as vibrações de tarefeiros encarnados e desencarnados envolvidos na
prática.

Assim o equilíbrio mental, a prece cheia de
amor, a con ança em Deus, os esforços na caridade nos fortalecem e amparam em horas difíceis de provação dolorosa, mas, que sabemos, passarão. A hora é de união em torno da renovação
social, com mudanças de hábitos e costumes,
com o abandono de vícios e comodidades, com a
luta para a renovação pessoal e coletiva.

Somos cientes de que o pensamento é a fonte
construtiva em nós, por isso estejamos vigilantes, para que com temperança e perseverança no
bem possamos estar em sintonia com os Benfeitores que trabalham a nosso favor na mudança
da realidade material e espiritual que nos cerca.
Não sejamos aqueles que colocaremos pedras no
caminho sem a construção de pontes para uma
vida melhor, de mais autoconhecimento e melhoramento pessoal. Vibremos juntos, em sintonia, sob a orientação do Mestre, criando uma
psicosfera saudável e esperançosa.

Há uma movimentação gigantesca em torno
de nós, inspirando, intuindo para que a luz brilhe
mais sobre as trevas, para que o Bem se faça presente e a boa vontade nos mova, nos impulsione
para um degrau acima. O momento é um convite
para a edi cação de nitiva do Reino de Deus em
nossos corações, não há transformação sem
obras, então, sigamos adiante, com os pensamentos e sentimentos elevados, amparando e
con ando que tudo está certo, no lugar certo, na
hora certa e que temos responsabilidades de dar
o nosso melhor para o êxito da obra nal.

“Todos os sofrimentos: misérias, decepções,
dores físicas, perda de seres amados, encontram
consolação em a fé no futuro, em a con ança na
justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos
homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada
espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as a ições caem com todo o peso e nenhuma
esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que
levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que
estais fatigados, que eu vos aliviarei”. (M.P. de
Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração,
pg.47)

“Os verdadeiros servidores que merecem
destaque são aqueles que servem de exemplo
pelo que fazem pela Causa [...]”. (M.P. de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, pg.
292)
“O Espiritismo deve ser vivido integralmente
em todos os instantes da existência humana pela
transformação que impõe ao seu conhecedor, de
maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre
atento aos seus deveres para com a vida”. (M.P. de
Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração,
pg. 307)
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Caridade
NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT
Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú

‘‘A

Caridade é o processo de somar
alegrias, diminuir males, multiplicar
esperanças e dividir a felicidade para
que a Terra se realize na condição do
esperado Reino de Deus.” (Emmanuel)

Queridos irmãos, vamos conversar sobre a
mais importante de todas as virtudes para o
Espiritismo, a Caridade. Através dela, conseguimos olhar e compreender o outro, perceber o
próximo, nossos companheiros de jornada nas
suas qualidades, limitações e necessidades. Guiar nossos passos, nossa vida e nossas ações através da máxima: “Fora da Caridade não há Salvação”, nos coloca diante de importantes e imprescindíveis virtudes baseadas no amor, na fé e na
benevolência, virtudes essas que nos conduzem à
evolução moral e espiritual. A Caridade engloba
o amor na sua mais elevada expressão, independente da crença ou religião que você tenha, expressar amor será sempre o melhor e mais benéco caminho.
O verdadeiro objetivo da Caridade é o de
valorizar e proporcionar dignidade ao bene ciado, assim como se bene cia através do seu ato, à
Luz da Doutrina Espírita, quem exerce a Caridade de forma despretensiosa no silêncio e no anonimato. A Caridade por sua vez pode ser material e espiritual, ela socorre a fome, a sede, a falta
de vestimenta, de abrigo, a enfermidade, como
também proporciona conforto moral e afetivo,
através de um simples sorriso, uma visita, um
abraço acolhedor. “A Caridade é um exercício
espiritual... Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma’’. (Chico Xavier).
Allan Kardec pergunta aos Espíritos, em O Livro
dos Espíritos na questão 886: “Qual o verdadeiro
sentido da palavra caridade, como a entendia
Jesus?” A resposta é: “Benevolência para com
todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.”.

Abril de 2021

Texto: Valéria Carvalho Monteiro
Ser benevolente é demonstrar boa vontade
para com o próximo, é ser amável, generoso,
solidário, demonstrar interesse, compaixão e
piedade pelos problemas dos outros sejam eles
quais forem. O Espírito Joanna de Ângelis de ne
a benevolência como “um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, de compreensão
pelos seus atos.” A indulgência é a nossa capacidade de aceitação das atitudes alheias, procurando evitar julgamentos, e essa caridade diz respeito à caridade moral e é uma das mais difíceis de
ser praticada, pois ainda não conseguimos compreender e lidar com as imperfeições alheias. A
Caridade é princípio fundamental para evolução
do ser humano, sem ela haveria frieza, indiferença, intensi cação dos problemas e mazelas humanas.
O fundamental ao se praticar a Caridade é
se perceber como parte do outro, é compreender
que todos somos irmãos. A verdadeira Caridade
é puro amor, é partilha, doação, generosidade é
ação que produz impacto positivo na vida do
outro e na sua, seja através de atos, palavras e até
mesmo através de pensamentos positivos e orações. “As boas ações são a melhor prece, por isso os
atos valem mais que as palavras.” (O Livro dos
Espíritos – Questão 66).
No NEES – Núcleo Espírita Erna Schmidt
temos a oportunidade do exercício desta virtude,
esta Caridade despretensiosa, onde doamos
alimentos, roupas, utensílios domésticos, medicamentos, materiais de higiene e principalmente
amor, muito amor. Estamos sempre dispostos
para, além de suprir as necessidades materiais
dos que nos procuram que não são poucas, mas
também estamos dispostos a ouvir, a ser ombro
amigo que consola, enviar luz a quem precisa em
forma de oração e pensamentos, uma palavra de
conforto, um estímulo, servindo assim de instrumento à espiritualidade superior.

ATIVIDADES SUSPENSAS
ATIVIDADES SUSPENSAS
Em função da pandemia, estão suspensas
as
como: palestras,
o ciEmatividades
função datais
pandemia,
estão suspensas
nas,
grupos de
estudos,
as atividades
taisevangelização,
como: palestras,
o cigestantes,
bazar
dos atendimentos
nas, grupos
de além
evangelização,
estudos,
médicos
entre
outros.
gestantes,e odontológicos
bazar além dos
atendimentos
médicos e odontológicos entre outros.

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
O NEES está realizando atendimento
ATENDIMENTO
ASSISTENCIAL
assistencial
às famílias,
com a distribuição de cestas básicas, sopas prontas e kits
O NEES está realizando atendimento
higiênicos.
assistencial às famílias, com a distribuição de cestas básicas, sopas prontas, kits
higiênicos, kits de Evangelização Pré
Natal, Infantil e Família.

MENSAGENS DE AMOR

TODOS
OS DIAS

14h

Todos os dias, às 14h, disponibilizamos via Whatsapp, um áudio ou
vídeo,
com oraçõesDE
e palavras
MENSAGENS
AMOR de
consolo e esperança para acalentar
todos os corações.

TODOS

OS DIAS

14h

Todos os dias, às 14h, disponibilizamos via Whatsapp, um áudio ou
vídeo, com orações e palavras de
consolo com
e esperança
para acalentar
Estamos
as atividades
no modo
todos
os
corações.
virtual pois nossas palestras e passes
presenciais estão suspensos em
medida de proteção contra o Covid 19.
Acompanhe o formato virtual através
de nossos canais Facebook e YouTube
nos mesmos dias e horários em que
ocorriam na forma presencial.

https://www.facebook.com/
centroespiritacasadejesus
CentroEspiritaCasadeJesus
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INFORMAÇÃO & CULTURA
Diretrizes Para o Êxito
Divaldo Franco

Aspectos Psiquiátricos e
Espirituais nos
Transtornos Emocionais
Divaldo Franco
Dos mais de 200 livros
psicografados por Divaldo
Franco, separamos este
com ensinamentos sobre
os transtornos emocionais,
seus aspectos psiquiátricos
e espirituais, que valem
como importantes subsídios para compreender
esta problemática que sempre atormentou a
humanidade. Requer re exão ao profundo
conteúdo histórico, cientí co e médico dos
textos. Algumas destas re exões, que estavam
esparsas em vários livros e as dividimos por
assunto, servindo como um indispensável guia
de consulta para as pessoas interessadas nos
aspectos médicos e espirituais desses problemas.

Hoje os humanos apresentam-se desnorteados, consumidos pela volúpia do
prazer. A indiferença pelos
que sofrem cresce, e a fome
de alimentos ceifa dezenas
de milhões de pessoas
esquecidas. São dias sombrios espiritualmente e
de comportamentos infelizes. Não é novidade
para o cristão decidido, porquanto Jesus anunciou a ocorrência que hoje é vivida no planeta, mas
a Sua mensagem, rica de amor, foi desconsiderada por muitos. Em virtude disso, o Espírito
Joanna de Ângelis deposita, em nossas mãos, a
"gema” de valor que é esta obra, oferecida aos
candidatos ao ministério de renovação, no decurso da jornada para a plenitude da Vida maior.

a

Exaltação à Vida
Divaldo Franco

Esta é uma obra consoladora,
pois nos traz notícias do mundo espiritual, através de mensagens e depoimentos de
irmãos que atravessaram o
portal do túmulo e agora retornam para nos dizer
que “estão vivos”, comprovando assim não lhes
furtou a individualidade e que eles estão, ainda
mais, gozando de plena consciência, numa fase de
recuperação para novos progressos no longo e
árduo caminho da evolução.
São depoimentos extraordinários, comovedores,
com pormenores totalmente desconhecidos do
médium, mas plenamente con rmados pelos
parentes dos espíritos comunicantes.

Momentos de Saúde
e de Consciência
pelo Espírito de Joanna de Ângelis
Psicografado por Divaldo Franco
Texto: André Almeida

A conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Conseguir a
harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico, num quadro geral de bemestar, cons tui um grande desaﬁo para a
inteligência humana que, milenarmente, vem
recorrendo às mais variadas quão complexas experiências, que têm
resultado em admiráveis e valiosas conquistas.
Neste livro Joanna aborda que as muitas doenças sicas são geradas
pelos distúrbios psíquicos e emocionais. Perturbado o equilíbrio energé co de sustentação das células, os fatores imunológicos, sob bombardeio de descargas mentais destru vas, alteram-se, facultando a
instalação e desenvolvimento dos agentes mor feros, que produzem a
degenerescência do organismo.
Em razão disso, torna-se imprescindível o estabelecimento de uma era
de nova consciência da responsabilidade, a ﬁm de que, lúcido e equilibrado, o indivíduo deﬁna os paradigmas de uma conduta moral e mental harmônica, para a aquisição do valioso patrimônio da saúde.

Rua 600, nº 123
Centro
Balneário Camboriú
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