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ESCALA DE PALESTRAS

Jesus, Esther Fregossi – Presidente da FEC-
Federação Espírita Catarinense, discorre 
lindamente sobre alguns fatos importantes e 
marcantes deste confrade e irmão tão valoro-
so para a Doutrina Espírita, na divulgação e 
difusão pelo planeta Terra, exempli�cando o 
sentido real da caridade.

Manuel Quintão, nosso querido Benfeitor 
e Mentor da Casa de Jesus é homenageado 
com artigo trazendo breve biogra�a de incan-
sável trabalhador pela Causa do Cristo. Com 
muita alegria, agradecemos a oportunidade 
de cooperar com as migalhas que possuímos 
de amor e virtudes, mas com a certeza que 
estamos trilhando juntos e unidos, inspira-
dos e amparados pelo irmão nosso, Manuel 
Justiniano de Freitas Quintão.  

Nos diz Emmanuel: “Somente à luz de 
Suas lições sublimes, é possível reajustar o 
caminho, renovar a mente e puri�car o 
coração.” Unidos em família e com Jesus em 
nosso Lar vamos evoluir mais rapidamente.

Muita Paz e Boa leitura,

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

á um presente divino especial para nós, 
quando nosso Espírito atendendo à necessi-
dade do progresso, reencarna.  É a Instituição 
da Família. Responsável por gerar ambiente 
propício ao desenvolvimento do amor e das 
diversas potencialidades do Espírito, a famí-
lia merece o nosso olhar sensível e nosso em-
penho em preservar a harmonia e a saúde 
familiar.  

Neste mês de maio, de uma época difícil, 
envolvemos com amor e gratidão à todas as 
Mães, que através de seus ventres abençoados 
e seus corações amorosos, proporcionam a 
vida física ao Espírito imortal.  No dia quinze 
de maio se comemora o Dia Internacional da 
Família, e a Casa de Jesus celebra com a III 
Semana da Família, transmitindo lives com 
temas importantes e inspiradores a serem 
considerados por nós, que almejamos um 
mundo melhor.  

Sabendo que com Jesus vamos alcançar 
mais rápido o progresso moral, a Coordena-
ção da Família da Casa de Jesus desenvolve 
um trabalho especialmente voltado para o 
apoio e para o encadeamento dos estudos 
evangelizadores da família, da infância e ju-
ventude e ainda com vistas ao idoso. Acom-

panhe a trajetória e as inciativas da Coordena-
ção da Família no artigo - “Família: Núcleo de 
Promoção da Era do Amor”. 

Somos parte da grande família universal e 
contamos com Espíritos Benfeitores a nos 
exempli�car o amor ao próximo, como Joan-
na de Ângelis que nos auxilia com suas obras e 
orientações, nos leva a uma viagem interior e 
estimula à mudança íntima para que alcance-
mos êxito e bem-estar, saúde e autoestima, 
através do autoconhecimento aplicado junta-
mente com os ensinamentos do Mestre Jesus, 
no nosso dia a dia, como forma mais e�caz de 
vivenciarmos o sagrado ofício do amor em 
família.

Acompanhem em Datas Espíritas os ami-
gos espíritas que reencarnaram em maios de 
épocas difíceis, precursores que nos prepara-
ram os caminhos que trilhamos, e que ainda 
hoje, nos bene�ciam com suas inspirações, 
como: Eurípedes Barsanulfo, Pedro de Camar-
go, Martins Peralva. 

Humanista, Paci�sta e Médium, Divaldo 
Pereira Franco está sendo homenageado nesta 
edição pela comemoração de seus 94 anos. 
Com lembranças de sua visita aqui na Casa de 

H
EDITORIAL

Ser Mãe - por Malice Medeiros

amor que chega mais perto do exemplo 
que nos foi dado pelo nosso Mestre 
Jesus”.

O Livro dos Espíritos, na questão 890, diz 
que “o amor materno é um misto de vir-
tude e sen�mento ins�n�vo. A natureza 
deu à mãe o amor a seus filhos no inte-
resse da conservação deles. No animal, 
porém, esse amor é limitado às necessi-
dades materiais e cessa quando os cui-
dados se tornam desnecessários”.

E como diz a poesia: Ser mãe é desdo-
brar fibra por fibra o coração! É andar 
chorando num sorriso! É ter um mundo 
e não ter nada! Ser mãe é padecer num 
paraíso! “Rogai por nós os pecadores, 
Maria, Mãe de Jesus, por que a tua força 
tem sustentado o mundo, porque vosso 
sofrimento vos torna capaz de entender 
a nossa dor”. 

“Ser mãe é missão de graves responsa-
bilidades e honra. É gozar do privilégio 
de receber nos braços Espíritos do 
Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto 
haja mães na Terra, Deus estará aben-
çoando o homem com a oportunidade 
de alcançar a meta da perfeição que lhe 
cabe, porque a mãe é a mão que con-
duz, o anjo que vela e a mulher que ora, 
na esperança de que os seus filhos 
alcancem a paz.” Livro Momento Espíri-
ta, 2011.

Madre Teresa em sua sabedoria: “Quan-
do se olha uma mãe e suas a�tudes para 
com seus filhos, vê-se ni�damente o 
amor incondicional sendo exercido ali, 
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Datas Espíritas
de Maio

Maio de 2021

01/05/1880 - Reencarna Eurípedes Barsanulfo na 
cidade de Sacramento (MG). Era dota-
do de diversas faculdades mediúnicas 
desenvolvidas, sendo médium cura-
dor, receitista, auditivo, vidente, intui-
tivo, falante e psicógrafo. Era com 
muita facilidade que ele se desdobrava 
de um lugar para outro, e dava a topo-
grafia exata das localidades por onde 

em Espírito passava. Foi chamado “Apóstolo do 
Triangulo Mineiro”. Manteve durante quinze anos 
uma farmácia para aliviar as dores e minorar o sofri-
mento de seus semelhantes, e convém salientar que 
os pobres ali não pagavam o aviamento das receitas.

05/05/1927 - Reencarna em Feira de Santana, Ba-

hia, Divaldo Pereira Franco. Fundador da Mansão 

do Caminho, médium psicógrafo e tribuno.

05/05/1964 - É publicado o primeiro livro psicogra-
fado por Divaldo Pereira Franco, Messe de Amor, 
do Espírito Joanna de Ângelis.

07/05/1878 - Reencarna Pedro de Camargo, dedi-
cado às tarefas de educação e evangelização espíri-
tas. Autor de vários livros sob o pseudônimo de Viní-
cius.

21/05/1931 - Reencarna Basílio Martins Peralva. 
Teve a infância e a adolescência enri-
quecidas por fatos extraordinários e 
pelo contato com a Doutrina, o que lhe 
proporcionou formação espírita essen-
cialmente baseada em Allan Kardec. 
Escreveu cinco obras doutrinárias de 
reconhecido valor: Estudando a Medi-
unidade, Estudando o Evangelho, O 
Pensamento de Emmanuel, Mediunidade e Evolu-
ção, editadas pela FEB, e Mensageiros do Bem, com 
tiragem de dez mil exemplares, editada pela União 
Espírita Mineira.

22/05/1859 - Reencarna Arthur Conan Doyle, o 
criador de Sherlock Holmes, cujas aventuras são 
lidas com interesse até hoje. Espírita, autor da obra A 
História do Espiritismo.

22/05/1865 - Desencarna Victor Hugo, grande 
romancista e adepto da Doutrina dos Espíritos.

23/05/1889 - Bezerra de Menezes inicia o estudo 
sistemático de O Livro dos Espíritos, em sessões 
públicas na FEB.

23/05/1991 - É conferido a Divaldo Pereira Fran-
co, pela Universidade de Montreal, Canadá, o título 
de Doctor Honoris Causa in Humanities.

26/05/1733 - Reencarna Anton Mesmer, estudioso 
do magnetismo.

27/05/1832 - Reencarna Alexandre N. Aksakof, 
professor da Academia de Leipzig e fundador, em 
1874, da revista "Psychische Studien" (Estudos 
Psíquicos), na Alemanha. Promoveu numerosas 
experiências e observações científicas com o con-
curso da médium italiana Eusapia Palladino, que 
serviram de fundamentação para sua obra mais im-
portante: Animismo e Espiritismo assim como, ao 
estudar a mediunidade da médium inglesa conhecida 
como Elizabeth d'Espérance, testemunhou um even-
to sobre o qual escreveu a obra "Um Caso de Desma-
terialização".

28/05/1874 - Reencarna Manuel Quintão – Guia 
Espiritual do Centro Espírita Casa de Jesus.

Página 3

Santa Catarina recebe Divaldo desde 1954, 
seu vínculo com a FEC é profundo e anualmen-
te nos agracia com roteiros memoráveis. 
Percorreu o território diversas vezes, deixando 
pegadas luminosas, contribuindo para hoje 
formarmos a Família Espírita Catarinense 
dinâmica e valorosa.

O  P a c i � s t a  i d e a l i z o u  e m  1 9 9 8  o 
1º Movimento Você e a Paz. Hoje, está em 10 
Países, no Brasil o evento ocorre anualmente 
em 58 cidades. Balneário Camboriú é uma das 
sedes desde 2010, e segundo Divaldo, “Balneá-
rio Camboriú tem o cenário mais lindo do 
Mundo”, reunindo quase 5.000 pessoas na praia 
para celebrar a paz. A Pandemia causou um 
hiato neste evento magní�co, mas as sementes 
de paz espalhadas seguramente germinaram 
nos corações sensíveis que se tornaram promo-
tores da paz.

Divaldo tem o poder de transformar a rotina 
surpreendentemente: em 2007, ao cumprir um 
roteiro de atividades na nossa cidade, durante o 
café da manhã manifestou o desejo de visitar a 
Casa de Jesus.

- Quando? Perguntei.
Com aquele sorriso maroto, disse:
-Porque não agora?
Só pude avisar a Presidência da Casa, assim, 

poucos conseguiram acompanhar a amorosa 
visita. Registramos na alma, cada imagem 
circulando nas dependências, cada palavra, 
cada gesto de carinho com os trabalhadores e 
cada comentário da dimensão espiritual dos 
trabalhos. Na ocasião, proferiu uma bela pales-
tra com o tema CARIDADE.  Esta é a palavra 
que melhor de�ne o simbolismo de Divaldo 
para os que abrem a alma registrando a sua 
palavra iluminada. A Prática da CARIDADE é 
sua proposta, convidando-nos a imitar-lhe a 
experiência de viver o AMOR em plenitude. 
Hoje, aos 94 anos, atuante com vitalidade juve-
nil, merece reconhecimento e Gratidão eterna. 
Humanista, Médium, Embaixador da Paz, 
Trovador de Deus, Cidadão, Irmão Espírita, 
por todas as lições e os exemplos de uma exis-
tência pautada na máxima “Fora da Caridade 
não há salvação”.

F  eira de Santana recebeu, em 1927, Divaldo 
Pereira Franco, um homem impossível de de�-
nir. Aos 20 anos fundou com seu primo Nilson 
Pereira de Souza, o Centro Espírita Caminho 
da Redenção em Salvador. Este feito, logrado 
por dois jovens sem recursos materiais, revela-
va os tesouros espirituais que ofertariam ao 
Mundo, exempli�cando o sentido real da 
CARIDADE.

Antes, Divaldo e Nilson sensibilizados com 
os sem moradia e portadores de doenças termi-
nais em Salvador, alugaram um casebre no 
subúrbio, oferecendo acolhimento, alimenta-
ção, cuidados e afeto aos excluídos. Onde era 
hospital, refúgio e lar aos desamparados, sob o 
singular nome de “Casa de Jesus”. Relatado por 
Divaldo em Palestra Pública na Mansão do 
Caminho em 2004, depois que mencionei ser 
trabalhadora de “outra” Casa de Jesus em Santa 
Catarina. Quando por sete dias acompanhei e 
participei das atividades da maior Obra Social 
Espírita do Mundo. Período de aprendizados, 
marco divisor na minha existência. Habitar 
esse local de 80.000m², em uma das regiões 
mais violentas de Salvador, que a fundação da 
Obra em 1952 paci�cou e transformou em 
comunidade, é algo extraordinário.

 Testemunhar o amor em ação, com os pri-
mos incansáveis, coordenando com ternura 
cada uma das atividades, ver a cidadela funcio-
nando em perfeita harmonia é mágico, indes-
critível. Este lugar, referência mundial, atesta 
que é possível praticar a CARIDADE integral; 
moral e material.

O Humanista é um médium excepcional, 
pela diversidade de dons e dos fenômenos que 
produz, pela disciplina moral que se impõe e 
pelo estoicismo com que trabalha no Bem, lhe 
propiciando as condições necessárias, sob a 
égide de Espíritos Nobres, de publicar mais de 
250 livros psicografados em diversos gêneros. 
A sua produção ultrapassa impressionante 
marca de 10 milhões de exemplares vendidos 
em 16 idiomas.

A difusão do Espiritismo tem nele um após-
tolo. São 74 anos cantando a mensagem liberta-
dora em mais de 70 países. Sua expansão fora 
do Brasil é fruto de persistente e meticuloso 
programa, de semeá-lo pelo Mundo. Com a 
meta de formar um novo núcleo a cada região 
visitada. Hoje existem espíritas em lugares 
nunca imaginados como Emirados Árabes, 
Índia e Japão. Divulgando a Verdade Liberta-
dora, alcançando milhões de corações nos 5 
continentes.

Divaldo Franco
O Paladino da Caridade

                Texto: Esther Fregossi

 



Entrevistando 
Allan Kardec  
(Suely Caldas Schubert)

Tema: Perda de entes queridos

Pergunta: Diante da perda de um ente querido 
a pessoa se desespera e chega a se revoltar con-
tra Deus. Como consolar um coração assim 
tão sofrido?

Resposta de Kardec: “A possibilidade de nos por-
mos em comunicação com os Espíritos é uma dul-
císsima consolação, pois que nos proporciona 
meio de conversarmos com os nossos parentes e 
amigos, que deixam antes de nós a Terra. (...) Ces-
sa assim, por bem dizer, toda a separação entre 
eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, teste-
munham-nos o afeto que nos guardam e a alegria 
que experimentam por nos lembrarmos deles. 
Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, 
informar-nos, por seu intermédio, dos pormeno-
res da nova existência, a que passaram e adquirir 
a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar” 
(LE q. 935).

Pergunta: Esta certeza é realmente conforta-
dora, especialmente por que não é só uma boni-
ta teoria... não é verdade?

Resposta de Kardec: “Pelas provas patentes que 
ministra, da vida futura, da presença, em torno de 
nós daqueles a quem amamos, da continuidade 
da afeição e solicitude que nos dispensavam; pelas 
relações que nos faculta manter com eles, a Dou-
trina Espírita nos oferece suprema consolação, por 
ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o 
Espiritismo, não mais solidão, não mais abando-
no: o homem, por muito insulado que esteja, tem 
sempre perto de si amigos com quem pode comu-
nicar-se” (LE q. 936)

Pergunta: Quando morre uma criança peque-
nina, o seu Espírito estaria isento de nova exis-
tência, já que nunca errou na sua curta passa-
gem terrena?

Resposta de Kardec: “Se uma única existência 
tivesse o homem e se, extinguindo-se-lha ela, sua 
sorte �casse decidida para a eternidade, qual seria 
o mérito de metade do gênero humano, da que 
morre na infância, para gozar, sem esforços, da 
felicidade eterna e com que direito se acharia isen-
ta das condições, às vezes tão duras, a que se vê 
submetida a outra metade? Semelhante ordem de 
coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com 
a reencarnação, a igualdade é real para todos. O 
futuro a todos toca sem exceção e sem favor para 
quem quer que seja. Os retardatários só de si mes-
mos se podem queixar. Forçoso é que o homem 
tenha o merecimento de seus atos, como tem deles 
a responsabilidade” (LE q. 199-a).

M
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Manuel Quintão

Essência Divina

                Texto: Paulo Henrique Chiesorin

anuel Justiniano de Freitas Quintão, 
mais conhecido, em sua época como Manuel 
Quintão, nasceu em Valença, no Rio de Janei-
ro, em 28 de maio de 1874.

Em sua existência ele exerceu a pro�ssão 
de jornalista e escritor. É o patrono da cadeira 
número seis da Academia de Letras do Estado 
do Rio de Janeiro e escreveu publicações dou-
trinárias e muitos artigos para o Reformador 
(FEB).

Foi presidente da Federação Espírita 
Brasileira, entre 1915 até 1919. Posteriormen-
te, exerceu novamente essa função em 1929.

Ao longo dessa jornada ele desenvolveu a 
sua mediunidade e colocou em prática as 
virtudes evidenciadas pela Doutrina Espírita, 
sendo sempre orientado por espíritos superi-
ores.

Nas suas atividades relacionadas com a 
doutrina espírita mantinha contato com o 
médium Francisco Cândido Xavier, em Pedro 
Leopoldo (MG).

Em março de 1927, o nome “M. Quintão” 
apareceu pela primeira vez como redator-
chefe do Reformador. Era assim que sempre 
aparecia o nome de Manuel Justiniano de 
Freitas Quintão — com o primeiro nome 
abreviado. Em maio daquele ano, uma das 
irmãs de Chico Xavier foi acometida de terrí-
vel obsessão, levando, indiretamente, o então 
católico Chico Xavier a tomar contato com a 
Doutrina Espírita pela primeira vez.

No mês de fevereiro de 1930, Manuel 
Quintão publicou a primeira mensagem de 
Chico Xavier no Reformador (“Os felizes”), 
Chico, então, publicou a mensagem “Imorta-
lidade” no jornal Aurora, dedicada a ele.

Em 1932, quando Chico Xavier publicou 
o seu primeiro livro, o Parnaso de Além-
Túmulo, quem prefaciou a obra foi Manuel 
Quintão.

Mais tarde, Manuel Quintão assumiu a 
qualidade de mentor encarnado de Chico 
Xavier. Nessa correspondência, Chico, um 
médium ainda em formação, expunha suas 
dúvidas em torno da sua mediunidade.

Quintão se acercou de �guras de desta-
que do meio espírita, que eram especialistas 
em literatura, para se certi�car de que o 
trabalho era realmente mediúnico. Foi ele, 
ainda, um grande incentivador do trabalho de 
Chico Xavier, ora pedindo uma mensagem 
para publicar no Reformador, ora opinando 
que as mensagens não deveriam ser publica-
das em jornais, mas sim em livros. Esse víncu-
lo forte tinha razão de ser, pois remontava aos 
fortes laços de afeto de vidas passadas.

Mantinha, também entre os seus amigos 
o pesquisador Canuto Abreu. 

Dr. Canuto logo cedo acostumou-se aos 
fenômenos mediúnicos, encarando-os como 
fatos normais em sua vida desde que, segundo 
ele, toda a família era constituída de médiuns. 

Em 16 de dezembro de 1955, em sua 
residência, à Rua Martin Lage, no Méier, Rio 
de Janeiro, desencarnou Manuel Justiniano de 
Freitas Quintão. 

Ao estudarmos a doutrina tomamos 
ciência que Jesus é o Guia e Modelo da Huma-
nidade. Agora temos, também, mais próximo 
de nós, o exemplo de Manuel Quintão, o qual 
nos motiva e serve de referência para o exercí-
cio na prática do bem e do amor ao próximo, 
que nos cabe realizar.

“Manuel Quintão, Espírito dedicado à 
causa do Cristo, possuidor da fé raciocinada, 
coração amoroso, abraça carinhosamente a 
responsabilidade de dirigir o Centro Espírita 
Casa de Jesus, que é o nosso relicário de bên-
çãos sem fronteiras, e do Mundo Espiritual, 
com sua Equipe de Trabalhadores do bem, 
assistindo a todos os trabalhos, trabalhadores 
e frequentadores desta Casa”.

“O que demonstra, de modo brilhante, a intervenção de Deus na História, é o aparecimento, no 
tempo próprio, nas horas solenes, desses grandes missionários, que vêm estender a mão aos homens e 
os repor na senda perdida, ensinando-lhes a lei moral, a fraternidade, o amor de seus semelhantes, 

dando-lhes o grande exemplo do sacrifício de si pela causa de todos” (Leon Dénis)

Fontes: Bíblia do Caminho - Testamento Xaveriano  - Livro Cartas do Alto - Autores Diversos - Capítulo 1 - Dedicatória
http://bilbiadocaminho.com/ocaminho/txaveriano/livros/Cdo/CdoDed.htm
FEB - https://www.febnet.org.br/wp-content/ipçoads/2012/06/Manoel-Justiniano-de-Freitas-Quintão.pdf

http://bibliadocaminho.com/ocaminho/txavieriano/livros/Cdo/CdoDed.htm
https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2012/06/Manoel-Justiniano-de-Freitas-Quintao.pdf
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O Autoconhecimento 

Jesus no Lar 

leveza e plenitude.
Convido você a imaginar Jesus em sua sala de 

estar, quando você se reúne com sua família claro 
que iremos nos vigiar, para darmos o nosso me-
lhor, para que seja um encontro de almas, �ando 
para o progresso comum. Continue imaginar 
Jesus em nossa mesa de jantar, partilhando co-
nosco um alimento, como nos comportaríamos: 
ah! Com certeza, com alegria e desconforto com 
tão nobre presença, e seria a melhor refeição feita 
por nós, sim? 

Ele nos a�rmou que quando um ou mais, se 
reunisse em seu nome, ali Ele estaria. E o que 
estamos esperando para convidá-lo a estar em 
nosso Lar, nos mais diversos momentos? Não só 

Texto:  Elaine Marta Pavezi RaymundoO

    m tema que nos intriga desde os primeiros 
tempos é a busca pela compreensão da nossa 
consciência, dos fatos que nos impactam a vida. 
A psicologia humana traz conceitos que nos 
permitem uma melhor análise da complexidade 
do nosso ser. A origem da palavra consciência 
vem do latim com-science e signi�ca co-
conhecimento, ou seja, conhecendo com outros. 
(Skinner, 1990). Weber (2003) destaca que a 
consciência corresponde a um comportamento 
verbal de autodescrição. Com uma perspectiva 
mais ampla Skinner (1993) destaca que “ter cons-
ciência de si corresponde ao comportamento de 
discriminar comportamentos próprios e variáve-
is que os controlam”. Só podemos caminhar nesta 
direção quando estamos na interação com o 
outro.

Os ensinos do Cristo são recheados de exem-
plos dessa necessidade desse nosso despertar, o 
maior deles encontra de forma magistral na sín-
tese dos mandamentos que “Amarás a Deus sobre 
todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo”, 
portanto, está preconizado o caminho que todos 
devemos trilhar. Se não conhecemos o nosso 
interior como poderemos compreender o outro.

A Doutrina Espírita vem a seu turno ampliar 
esta compreensão quando Kardec na pergunta 
919 indaga aos espíritos “Qual o meio prático 
mais e�caz para se melhorar nesta vida e resistir 
ao arrastamento do mal?” E estes respondem 
objetivamente: Um sábio da Antiguidade vos 
disse: “Conhece-te a ti mesmo”.

Joanna de Ângelis destaca que “o despertar do 
Si enseja a compreensão da necessidade de trans-
mudar as energias, encaminhando-as de uma 
para outra área e utilizando-as de uma forma 
profícua, único recurso para o gozo da saúde e 
ainda que esse autodescobrimento faculta uma 
tranquila avaliação do que ele é, e de como está, 
oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcan-
çando assim o destino que o aguarda”. Numa 
demonstração da con�uência da Doutrina 
Espírita com a ciência, Skinner (1982) a�rma que 
o homem só irá conseguir sentir-se verdadeira-
mente livre quando reconhecer o que é; o que 
sempre fracassou por ele buscar a solução no 
lugar errado.

Joanna de Ângelis nos alerta que “a necessida-
de, portanto, do autodescobrimento, em uma 

panorâmica racional, torna-se inadiável, a �m de 
favorecer a recuperação, quando em estado de 
desarmonia, ou o crescimento, se portador de valo-
res intrínsecos latentes”.

Mas como devemos buscar desenvolver este 
processo de busca pelo autoconhecimento, Kardec 
na pergunta 919-a traz o depoimento de Santo 
Agostinho que nos indica um roteiro seguro ao 
relatar que deveríamos empreender o que ele fazia 
quando viveu na Terra: no �m de cada dia interro-
gava a minha consciência, passava em revista o que 
havia feito e me perguntava a mim mesmo se não 
tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se 
ninguém teria tido motivo para se queixar de mim.

Joanna de Ângelis traça cinco atitudes para que 
logremos o êxito pleno e o bem-estar em sentido 
mais amplo, são elas: insatisfação pelo que se é, ou 
se possui, ou como se encontra; desejo sincero de 
mudança; persistência no tentame; disposição 
para aceitar-se e vencer-se; capacidade para cres-
cer emocionalmente. 

E aí, vamos nos desapegar dos velhos hábitos que 
nos aprisionam e empreender esta bela viagem ao 
nosso interior?

U Texto:  Crisanto Soares Ribeiro

    Mestre Jesus nos deixou a maior mensagem 
de transformação legada à humanidade – o 
Amor!

Quando Ele nos convoca a amar o outro co-
mo a nós mesmos, é um convite a exercitarmos o 
sentimento, o único sentimento, que nos eleva. 
Ele a�rmou que o amor é a força mais poderosa 
do universo. Que amando estamos exercendo a 
força criativa que supera todos, veja bem, todos 
os problemas que possamos estar vivenciando. É 
o sentimento essencial para a cura de nossos 
corações. 

Então imagine o sagrado ofício de amar nossa 
família, aqueles com quem aceitamos esta trajetó-
ria terrena, a experiência humana. 

Convidar Jesus para estar em nosso lar, nos 
fortalece, capacita, impulsiona no exercício do 
amor com nossos �lhos, nosso pai e mãe, nossos 
irmãos, com nosso marido, com nossa esposa, 
com estas pessoas, com este grupo com os quais 
nos comprometemos a aprender a amar juntos, 
uns aos outros.

O nosso lar é nosso templo de moradia, assim 
como nosso corpo é nosso templo terreno para o 
espírito, e se mantemos Jesus nestes sagrados 
templos, alcançaremos o porto �nal com mais 

quando estivermos em dor e sofrimento.  “E, 
quando �zerdes por palavras ou por obras, fazei 
tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele gra-
ças a Deus Pai”. Colossenses 3:17

Vamos abrir nossas portas do Lar e do cora-
ção para que Ele esteja junto de nós, para que 
“Não se perturbe o vosso coração. Con�a em Deus e 
em mim”. João 14:1

Por muitas vezes Jesus disse: “teus pecados 
estão perdoados” e também “levanta-te e anda”, 
palavras que nos alertam para seguirmos sempre, 
praticando o perdão conosco, sim, ainda nos 
equivocamos em família e podemos humilde-
mente, nos desculparmos e fazer diferente na 
próxima vez. Sim, parece fácil, mas é só simples. 
Cabe a cada um a decisão de escolher seguir com 
o Mestre, nos auxiliando, para subirmos a nossa 
montanha, um passo de cada vez. Pecar é erre o 
alvo, e quanto mais praticarmos, treinarmos com 
amorosidade, chegará o momento em que acerta-
remos o alvo e estaremos realizando a máxima: 
“Ama teu próximo como a ti mesmo”. Mateus 
22:39. 

Con�ando de que o Senhor é nosso pastor e 
nada nos faltará com Jesus em nosso Lar! 
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pais sobre questões relacionadas à dinâmica 
familiar e educação de �lhos. Em 2019 �nalmen-
te, com o intuito de esclarecer um número cada 
vez maior de espíritas sobre o papel dos lares na 
transformação moral do planeta, passamos a 
intensi�car nossa participação nas palestras 
públicas e a promover a Semana da Família: 
uma série semanal de palestras com a participa-
ção das diversas diretorias do Centro. 

Seguindo o exemplo de nosso codi�cador, 
entendemos que os trabalhos devem progredir 
sempre. Quando o retorno às atividades presen-
ciais seja possível, planejamos a realização do 

e todos os institutos sociais existentes na 
Terra, a família e ́ o mais importante, do ponto 
de vista dos alicerces morais que regem a vida. 
(XAVIER, Francisco Cândido. Vida e Sexo. Pelo 
Espírito Emmanuel. 27. ed. 3. imp. Brasília: FEB, 
2016. Cap. 17)

Historicamente o Movimento Espírita com-
partimentaliza o esclarecimento de adultos, e o 
de crianças e jovens em atividades distintas e 
desconexas. A FEB está comemorando cinco 
anos da Área da Família, promovendo trabalhos 
voltados para a iluminação do núcleo familiar 
como um todo. Uma iniciativa recente e ainda 
inexistente em muitos centros espíritas.

Em 2013, durante a primeira gestão de Nadir 
Della Nora como presidente da Casa de Jesus, 
toma corpo a criação de um trabalho voltado 
para a família. Inicialmente, espelhando iniciati-
vas bem sucedidas em círculos evangélicos, 
estruturou-se um trabalho sobre a vida conjugal 
a partir da ótica espírita. 

Para operacionalizar essa sugestão, em 2014, 
surgiu a Coordenação da Família, vinculada ao 
Departamento de Infância e Juventude (DIJ), 
que apoiou o trabalho, dado que sentia a necessi-
dade de uma melhora qualitativa da evangeliza-
ção: o trabalho do DIJ carecia de continuidade 
dentro dos lares para que fosse efetivo. 

Os trabalhos iniciados em 2014 com o proje-
to Vida Conjugal e apenas três voluntários logo 
foram ampliados. Frequentadores dos primeiros 
encontros, e pais de evangelizandos voluntaria-
ram-se e a Coordenação da Família cresceu 
passando a oferecer diversos estudos, seminários 
e palestras. A �gura de um Farol simbolizando a 
luz de nosso Mestre Jesus a nos guiar é escolhida 
como símbolo da Coordenação.

Dentro do ideal de uni�cação do Movimento 
Espírita, seguimos as sugestões de literatura 
dada por nossa regional espírita (13a URE). As 
obras Constelação Familiar (Joanna de Ânge-
lis*), Vereda Familiar (ereza de Brito*), Nas 
Mãos Amigas dos Pais (Lucia Moysés), Nossos 
Filhos São Espíritos (Hermínio Miranda) e 
Educar os Filhos, Compromisso Inadiável dos 
Pais (Lucia Moysés) foram transformadas no 
projeto Vida Familiar, com seminários estendi-
dos aos frequentadores das Casas próximas.

Internamente desenvolvemos a Evangeliza-
ção da Família para atender especi�camente os 

Encontro de Gerações. Uma nova atividade 
com o objetivo de integrar jovens, idosos e espíri-
tas de idade madura através de um espaço de 
aprendizagem e contação de histórias de vida, 
que proporcione a prática da caridade como 
ferramenta de autoconhecimento e favoreça o 
posicionamento da vida espiritual (moral) sobre 
a material. 

Participe das iniciativas da Coordenação 
da Família. Ilumine você e sua família levando 
a convivência cristã para dentro de seu lar.

*autores espirituais

Família: Núcleo de Promoção 
da Era do Amor

D Texto: Alfredo Pinto

                Texto: Coordenação da Familia  (DFIJ)

´



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
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 Livro dos Espíritos, questão 775: 
Qual seria para a sociedade o resultado do 
relaxamento dos laços familiares? 
R. “Uma recrudescência do egoísmo.”

Impulsionados pela Lei do Progresso, todos 
iremos vivenciar diferentes experiências no 
plano físico, nas mais variadas situações, para 
adquirir conhecimento e garantirmos nossa 
evolução moral. Uma das condições naturais é o 
fato de termos de reencarnar. Assim, Deus, Nos-
so Pai, conhecendo profundamente as nossas 
fragilidades e os perigos que o egoísmo oferece 
para o nosso progresso, nos dá o mecanismo 
para auxiliar no combate desse vício, que é a 
Família, onde a proximidade física e os laços de 
afetividade trabalham na nossa evolução. Famí-
lia é Instituição Divina, a partir do planejamen-
to que antecede esta vida física, e tem como obje-
tivo o progresso espiritual de todos os membros 
que compõem esse grupo. 

Nenhum de nós alcançará altos degraus da 
evolução, sem a harmonia com todos à nossa 
volta. Acontece inclusive que algumas vezes, os 
encontros não são através dos laços da consan-
guinidade, porém Deus, em sua misericórdia 
possibilita através da adoção, receber no lar, o 
companheiro ligado a nós por amor ou resgate, 
para que possamos nos amparar e lapidar as 
desavenças do passado. A adoção é um lindo ato 
de amor, indica a fragilidade dos laços físicos e a 
certeza de que a paternidade e a maternidade do 
coração são mais fortes, e Deus jamais nos nega-
rá a chance de sermos pais e educadores.

No NEES (Núcleo Espírita Erna Schmidt), 

que �ca no bairro Conde Vila Verde em Cambo-
riú, a vivência em família é prioridade nas ativi-
dades desenvolvidas nas o�cinas, na evangeliza-
ção, nas exposições e no acolhimento carinhoso 
de todos os voluntários e tarefeiros que lá traba-
lham, assim como nos serviços de saúde e no 
auxílio à comunidade na entrega de cestas bási-
cas. O núcleo familiar é a base para a construção 
de uma sociedade justa e pelo bem. Pais, avós, 
�lhos, compartilham de momentos especiais, e 
há grandes exemplos de avós, tios e pessoas da 
comunidade que acolheram através da adoção 
um ser em sua família, dando todo o amor e 
respeito, educando e cuidando para o crescimen-
to e preparação para sociedade como homem de 
bem. Importante indicar que em razão da Pande-
mia de Covid_19, todas as atividades presenciais 
indicadas acima estão suspensas, apenas a entre-
ga das cestas básicas e do material de evangeliza-
ção estão sendo feitos, em data e horário marca-
do, uma vez por mês, para atender todos aqueles 
que estão cadastrados.

A família é o meio que Deus criou para que 
o Espírito, e muitas vezes de forma compulsória, 
possa exercitar tolerância, resignação e perdão. 
O lar é a escola fraterna. Amar todos aqueles que 
a vida traz para perto de nós. Se a família fracas-
sar nesta tarefa de reeducar o Espírito que chega, 
a sociedade toda sofrerá as consequências.

Livro Constelação Familiar – Divaldo Fran-
co pelo Espírito Joanna de Ângelis: “A família é a 
base fundamental sobre a qual se ergue o imen-
so edifício da sociedade. Toda vez que a família 
se enfraquece a sociedade experimenta con�i-
tos, abalada nas suas estruturas.”

O

ATIVIDADES SUSPENSAS

Em função da pandemia, estão suspensas as 
atividades tais como: palestras, o�cinas, 
grupos de evangelização, estudos, gestantes, 
bazar além dos atendimentos médicos e 
odontológicos entre outros. 

MENSAGENS DE AMOR

14hTODOS
OS DIAS

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

    Família, Nosso Bem Maior!

                Texto: Rogério Rossol

NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú

https://www.facebook.com/
centroespiritacasadejesus

CentroEspiritaCasadeJesus

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.

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL

O NEES está realizado atendimento assisten-
cial às famílias, com distribuição de cestas 
básicas, sopas prontas, kits higiênicos, kits de 
evangelização pré natal, infantil e família.

A Casa de Jesus continua recebendo doações para 
atender os assistidos do NEES. São roupas e 
calçados em bom estado e limpos, alimentos não 
perecíveis como arroz, feijão, macarrão, azeite, 
açúcar, farinha, leite e outros. Doações podem ser 
feitas na Casa de Jesus, de segunda, terça, quinta e 
sábado das 9hs às 11hs e nas terças e quintas das 
14hs às 16hs. Para outras formas de ajudar, entre 
em contato nos números de fone (47) 3360-7708 
ou via Whatsapp (47) 98804 8345 (Atendimento 
Fraterno). Todo auxílio é bem vindo!

ESTAMOS ACEITANDO DOAÇÕES

http://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
http://www.youtube.com/CentroEspiritaCasadeJesus
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Nesta preciosa obra, o ins-
trutor espiritual Marco 
Prisco, através de 60 opor-
tunas e diversi�cadas re�e-
xões, propõem que encon-
tremos o momento de deci-
são feliz, meditando em 
torno das enriquecedoras 

lições da Boa Nova. Consoante as próprias pala-
vras do benfeitor espiritual: Momentos de deci-
são! Há tantos momentos na sua vida que você 
malbarata e passa na inutilidade ou no acumpli-
ciamento dos erros, que produzem a�ições e 
dores sem conta para você mesmo. O leitor que 
penetrar nestas breves mensagens, que tem 
como terapêutica valiosa os ensinos evangélicos, 
será convocado, na convulsão das horas hodier-
nas, a decisões libertadoras de vencer com Jesus.

A sociedade moderna de-
senvolveu tecnologias ca-
pazes de desbravar o interi-
or do corpo humano e a 
vastidão do Universo. Esta  
obra apresenta abordagem 
ampla e variada sobre a 

existência humana, que é analisada pela mento-
ra Joanna de Ângelis e dois estudiosos da psi-
que, embasando-se nos conhecimentos da 
Doutrina Espírita e da Psicologia Transpessoal. 
Ao olhar “para dentro”, o que se faz tão necessá-
rio na atualidade, essa tríade apresenta, esqua-
drinhando e comentando com harmonia e 
carácter a terapêutico, experiências seleciona-
das e colocadas sobre os alicerces do amor e do 
Espiritismo, possibilitando aos leitores interes-
sados a vivência dos seus apontamentos.

Apresenta diretrizes para se 
alcançar a plenitude, através 
de mensagens edi�cadoras 
que estimulam a verdadeira 
renovação íntima. Neste 
mundo ainda predominam o 
desgoverno da emoção, o pes-
simismo e desencantos, fru-

tos da falta de interesse pela aquisição de um 
objetivo psicológico que proporcione harmonia. 
Porém, é por meio da re�exão e do legítimo 
autoamor que será possível a reforma mental, 
emocional e de conduta. Este trabalho proporcio-
na experiências iluminativas que ressaltam a ca-
pacidade de discernir e viver o melhor comporta-
mento social, espiritual e humano. Alguns dos 
temas abordados: otimismo, religião e ciência, 
autocon�ança, compromisso mediúnico, culpa, 
entre outros.

Em Busca da Iluminação 
Interior 

Divaldo Franco

Rua 600, nº 123 
Centro

Balneário Camboriú

Momentos de Decisão
Divaldo Franco

Renove-se 
Divaldo Franco

A conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura 
humana. Conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emoci-
onal e o psíquico, num quadro geral de bem-estar, 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, especialmente da 
ciência e da tecnologia. 

Entretanto, os desafios ainda não foram totalmente sanados e as 
modernas constatações da Psicossomá�ca vêm demonstrar que as 
ocorrências patológicas, nas áreas psíquica e emocional, facilmente 
se transferem para a orgânica, ensejando campo para a instalação 
de doenças de gênese variada. 

Nesta obra Joanna nos apresenta vários temas que nos mostram que 
à medida que a criatura se autodescobre e se autopenetra com os 
equipamentos do amor, constata que a saúde é uma conquista inte-
rior, que se reflete no corpo como resultado da harmonia ín�ma.

Momentos de Saúde 
e de Consciência  
pelo Espírito de Joanna de Ângelis
Psicografado por Divaldo Franco

Texto: André Almeida

(Clique nos links de contato)

https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988048345
http://www.casadejesus.org.br
http://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
http://www.instagram.com/c.e.casadejesus_bc
http://www.youtube.com/CentroEspiritaCasadeJesus
http://pt.slideshare.net/casadejesus
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997724337
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988129952
https://forms.gle/arJojzTW9ewfTrb36
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