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psicologia profunda.

Nestes tempos difíceis em que estamos 
vivendo, a humanidade precisa, ainda mais, 
receber as gotas de conhecimento que o Espi-
ritismo nos revela, consolando corações que 
enfrentam guerras, como se não bastasse a 
pandemia. Con�ram no artigo “A Guerra na 
Visão Espírita”.

Homenageamos com gratidão a grande 
médium, escritora, palestrante espírita, estu-
diosa e pesquisadora da Doutrina Espírita, 
Suely Caldas Schubert com o artigo “Missão 
Cumprida”.  Em seus 82 anos de vida, foi uma 
das grandes expoentes do Movimento Espíri-
ta, com contribuições valiosas para todos que 
buscam o aprimoramento dos conhecimentos 
doutrinários espíritas. 

Que a luz do Mestre Jesus envolva cada 
coração amigo e traga muita saúde e alegrias, 
ao lerem estas páginas construídas com cari-
nho por toda equipe JED.

Boa leitura e muita paz.

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

“Tomai da lira, fazei uníssonas vossas 
vozes, e que, num hino sagrado, elas se esten-
dam e repercutam de um extremo a outro do 
Universo.”  O Espírito de Verdade - Lv. ESE - 
Prefácio.

Com grande alegria iniciamos o segundo 
semestre de 2021 e com a imensa vontade de 
estarmos a�nados com o concerto divino 
através de nossas liras e nossas vozes, num 
hino sagrado, repercutindo a Boa Nova de um 
extremo a outro do Universo. 

Em comunhão com Deus, através da cari-
dade e do amor ao próximo ensinado por Je-
sus, estaremos fortalecendo a educação moral, 
a chave do progresso humano, retratada no 
artigo do NEES – Núcleo Espírita Erna 
Schmidt.

Con�ra na página do CJArte – Coordena-
ção de Arte da Casa de Jesus, que nos brinda 
com um lindo artigo. A Arte Espírita busca 
ampliar o cultivo do campo e germina como 
várias sementes: musicais, poéticas, plásticas 
ou teatrais.  Vemos o brotar e o crescer, por 
todos os lados, dos talentos, acompanhados 
das inspirações do alto, suavizando nosso 

empenho em adquirir e desenvolver o conhe-
cimento espírita, acolhendo-o em nosso cora-
ção. Parnaso de Além-Túmulo foi o primeiro 
livro psicografado por Chico Xavier e inaugura 
a Arte Espírita com poemas e poesias encanta-
doras e ainda prefaciado pelo mentor da Casa 
de Jesus, Manuel Quintão. 

Aliar a ciência e a fé, sempre esteve na cons-
ciência do ser humano como uma necessidade 
lógica e coerente. William Crookes, químico 
inglês e pesquisador buscava em sua época 
evidências sobre materializações espirituais e 
Elizabeth D'Espérance, por intermédio de sua 
faculdade mediúnica de efeitos físicos, materi-
alizava.  Ambos são personalidades que nos 
deixaram suas experiências, abrindo caminho 
para que os novos conhecimentos revelados 
pela Doutrina Espírita fossem pulverizados a 
todos, com olhos de ver e ouvidos de ouvir.

Clara de Assis, Espírito benevolente e cari-
doso, está em destaque nesta edição, demons-
trando em sua trajetória, a imortalidade da 
alma e o amor ao próximo através da sua con-
tribuição valorosa, até hoje, como Joanna 
D'Ângelis, com obras fundamentais para a 

da com substâncias que causam sintomas 
parecidos, teoria já mencionada na Índia 
dois milênios antes. A homeopa�a não é 
uma terapia Espírita, pois é anterior ao 
Espiri�smo, seus princípios foram estabe-
lecidos no final do Sec. XVIII. A obra funda-
mental, “Organon da Arte de Curar” publi-
cada em 1810, 47 anos antes de “O Livro 
dos Espíritos”, entretanto Hahnemann 
dizia que as enfermidades decorrem de 
problemas com a energia vital dos pacien-
tes, e o Espiri�smo confirma as correntes 
magné�cas que circulam nosso organis-
mo, que desajustadas afetam o perispíri-
to, refle�ndo no corpo �sico, gerando 
enfermidades, e por isso a homeopa�a é 
muito recomendada por médicos desen-
carnados em receituário mediúnico nos 
Centros Espíritas.

No dia 10 de abril de 
1 7 5 5 ,  n a s c e  e m 
Meissen, leste da 
Alemanha, Chris�an 

Friedrich Samuel Hahnemann. Médico 
que revolucionaria os métodos terapêu�-
cos. Insa�sfeito no curso de Medicina na 
Universidade de Leipzig, pelo enfoque 
teórico das aulas, muda-se para Viena. 
Hahnemann criou o termo homeopa�a da 
união dos termos “homoios” (similar), e 
“pathos” (sofrimento), ambos gregos. A 
terapia é fundamentada na cura pelos 
semelhantes, ou seja, a mesma substância 
que causa a doença em uma pessoa sau-
dável, em grau menor, pode curar o pro-
blema numa pessoa doente. No século 5 
a.C., Hipócrates, pai da medicina, já afir-
mava que uma doença podia ser comba�-
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02/07/1843 - Desencarna em Paris o criador da Ho-
meopatia, Christian Friedrich Samuel Hahne-
mann

06/07/1932 - Editada a primeira edição do livro 
Parnaso de Além-Túmulo, pela mediunidade de 
Chico Xavier.

07/07/1930 - Desencarne de Arthur Conan Doyle, 
criador do famoso detetive Sherlock Holmes. Adep-
to do Espiritismo, Conan Doyle escreveu A História 
do Espiritismo.

09/07/1918 - Desencarna na Itália a famosa médium 
de efeitos físicos Eusápia Paladino.

12/07/1902 - Reencarne de Jésus Gonçalves. Han-
seniano, internado na colônia de Pirapitingui, dirigiu 
um Centro Espírita naquele local.

15/07/1876 - Na Inglaterra, é realizada uma reunião 
de efeitos físicos com o médium Slade, em plena luz 
do dia, quando um Espírito se materializa à vista de 
todos os presentes.

16/07/1193 - Itália, reencarna Clara, em Assis, reli-
giosa do tempo de Francisco de Assis, vivida tam-
bém por Joanna de Ângelis, Guia Espiritual do médi-
um Divaldo. Desencarnou na mesma cidade, em 11 
de agosto de 1253. Enfrentando a oposição da famí-
lia, que pretendia arranjar-lhe um casamento vanta-
joso, aos dezoito anos Clara abandonou o seu lar 
para seguir Jesus mais radicalmente. Para isto foi ao 
encontro de São Francisco de Assis na Porciúncula e 
fundou o ramo feminino da Ordem Franciscana, 
também conhecido por "Damas Pobres" ou Claris-
sas. Viveu na prática e no amor da mais estrita pobre-
za. O seu primeiro milagre foi em vida. Conta-se que 
uma das irmãs da sua congregação havia saído para 
pedir esmolas para os pobres que iam ao mosteiro. 
Como não conseguiu quase nada, voltou desanimada 
e foi consolada por Santa Clara que lhe disse: "Con-
fia em Deus!". Quando a santa se afastou, a outra 
freira foi pegar no embrulho que trouxera e não con-
seguiu levantá-lo, pois tudo havia se multiplicado.

17/07/1919 - Desencarne de William Crookes, físico 
de renome internacional, descobridor da energia 
radiante. As mais notáveis experiências mediúnicas, 
levadas a efeito por esse ilustre cientista, foram reali-
zadas através da médium Florence Cook, quando 
obteve as materializações do Espírito Katie King, 
fato que abalou o mundo científico da época. Na sua 
obra "Fatos Espíritas", faz completo relato de todas 
as experiências realizadas e não deixa dúvida quanto 
ao poder extraordinário que possui o Espírito de dar 
a forma desejada, utilizando a matéria física. Nume-
rosos cientistas de renome, mesmo diante dos fatos 
mais convincentes, hesitaram em proclamar a verda-
de, com receio das consequências. Crookes, porém, 
não agiu assim. Ele penetrou o campo das investiga-
ções com o intuito de desmascarar, de encontrar 
fraudes, entretanto, quando constatou que os casos 
eram verídicos, insofismáveis, ele rendeu-se à evi-
dência, curvou-se diante da verdade, tornou-se espí-
rita convicto e afirmou: - "Não digo que isto é possí-
vel; digo: isto é real!"

20/07/1918 - Desencarne da médium Elizabeth 
D'Esperance. A médium viveu em meio dos casos 
mais estranhos, desde a mais tenra idade.

28/07/1890 - Na Inglaterra, em reunião de efeitos 
físicos, com a médium Elizabeth D'Esperance, 
materializa-se um lírio dourado, com 7 pés de altura, 
estando presentes vários cientistas, entre os quais o 
Prof. Alexandre Aksakof.
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Deus, que indicam o que o homem deve e não 
deve fazer para ser feliz (L.E. Q.614). Entre as 
Leis Naturais está a Lei da Destruição (L.E. 
Q.728), que nos diz que é preciso que tudo se 
destrua para renascer e se regenerar. Assim, a 
cada nova existência o Homem se renova, pois 
sua inteligência está mais desenvolvida e ele 
compreende melhor o que é o Bem e o Mal (L.E. 
Q.619). O conhecimento do Bem e do Mal, é o 
meio que Deus nos dá para progredirmos rumo 
à perfeição, sem sofrimento. Entretanto, pela 
omissão do homem na prática do Bem e tam-
bém para fazê-lo avançar mais depressa, Deus 
permite �agelos destruidores como as guerras 
(L.E. Q.737 e 738).

Mas qual é a causa que leva o homem à 
guerra? (L.E. Q.742) É a predominância da 
natureza animal sobre a natureza espiritual. Na 
medida que o homem progride, menos fre-
quente se torna a guerra, porque ele lhe evita as 
causas. Assim é que com o desenvolvimento 
moral e intelectual da humanidade, um dia a 
Guerra desaparecerá da face da Terra!!!

Nosso planeta vem se transformando e 
deixando de ser um Mundo de Provas e 
Expiações, para se transformar em um Mundo 
em Regeneração, onde as almas que ainda tem o 
que expiar haurem novas forças, repousando 
das fadigas da luta. Mas essa transformação 
planetária começa com cada um de nós, com 
nossa reforma íntima. A chegada dos Novos 
Tempos, depende, portanto, exclusivamente de 
cada um de nós! Sigamos pois os ensinamen-
tos do Mestre Jesus!

ue mensagem consoladora, não é? Sim, 
um dia a Guerra desaparecerá da face da Terra! 
Entretanto, nestes tempos tão difíceis de pan-
demia, muitos passam por um sofrimento 
ainda maior, experimentando aqui e acolá os 
efeitos e as dores de guerras diversas. Nestes 
momentos de tanto sofrimento, muitos se es-
quecem de dar um passo atrás e olhar para essas 
provas sob a ótica da eternidade, pois como 
dizia o Padre Jesuíta Pierre Chardin, “Não 
somos Seres Humanos vivendo uma experiên-
cia espiritual. Somos Seres Espirituais vivendo 
uma experiência humana”. Signi�ca que 
somos Espíritos Eternos, vivenciando mais 
uma experiência (encarnação) humana. Nessa 
ótica da eternidade, assim como a guerra um 
dia desaparecerá da face da Terra, todos nós, 
depois de muitas experiências humanas (reen-
carnações), também um dia seremos Espíritos 
Perfeitos! A partir deste olhar espírita, da imor-
talidade da alma, �ca mais fácil compreender e 
aceitar com resignação as provas da nossa exis-
tência, visto que são apenas provas passageiras, 
que serão superadas com maior ou menor rapi-
dez e sofrimento, dependendo da nossa resig-
nação (aceitação) e das nossas atitudes (Livre 
Arbítrio).

Porém, em sofrimento, muitos se perdem 
na dor, se revoltam, e não compreendem a ra-
zão da existência das guerras e nem porquê 
Deus as permite. Busquemos então o que nos 
explicam os Espíritos Superiores, em “O Livro 
dos Espíritos”, sobre porque Deus permite que 
experimentemos todos os males das guerras. 
Lembremos que Leis Naturais são as leis de 

                Texto: Erwin T. Steigleder

A Guerra na Visāo Espírita
  A guerra desaparecerá um dia da face da terra?

“Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus; 
então, todos os povos serão irmãos!” (L.E. Q.743) 

Q



Pergunta:  Neste início de 3º Milênio podemos 
notar que a Humanidade está ainda mais atrasada, 
o egoísmo prevalece di�cultando a marcha do 
progresso e dando campo à violência. Haverá cura 
para tal situação?
Resposta de Kardec: “Poderá ser longa a cura, porque 
numerosa são as causas, mas não é impossível. Contu-
do, ela se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, 
pela educação, não por essa educação que tende a fazer 
homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens 
de bem. A educação, convenientemente entendida, 
constitui a chave do progresso moral. Quando se conhe-
cer a arte de manejar as inteligências, conseguir-se á 
corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas 
novas”. (LE q.917)

Pergunta:  Como emérito educador, o senhor po-
deria instruir-nos um pouco mais acerca dessa arte 
tão especial?
Resposta de Kardec: “Essa arte, porém, exige muito 
tato, muita experiência e profunda observação. É grave 
erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o 
conhecimento da ciência. Quem acompanhar, assim o 
�lho do rico, como o do pobre, desde o instante do 
nascimento, e observar todas as in�uências perniciosas 
que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da 
incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando 
igualmente com quanta frequência falham os meios 
empregados para moralizá-los não poderá espantar-se 
de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se 
com o moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á 
que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se 
julga é o número das que apenas reclamam boa cultu-
ra, para produzir bons frutos.” (LE q. 917)

Pergunta:  Infere-se, portanto, que em todos os 
campos da vivência humana o que tem falhado é a 
educação. O senhor poderia esclarecer um pouco 
mais este importante tema? É o elemento que nos 
está faltando?
Resposta de Kardec: “Esse elemento é a educação, não 
a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos 
referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim à 
que consiste na arte de formar os caracteres, à que 
incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos 
hábitos adquiridos. Considerando-se aluvião de indi-
víduos que todos os dias são lançados na torrente da 
população, sem princípios, sem freio e entregue a seus 
próprios instintos, serão de espantar as consequências 
desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for 
conhecida, compreendida e praticada, o homem terá 
no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo 
mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é 
respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar me-
nos penosamente os maus dias inevitáveis.” (LE q. 685).
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                Texto: Fabiana Tobias

aquele inverno de 1932, faziam-se 
ecoar as vozes dos poetas pela psicogra�a 
de Francisco Cândido Xavier por meio da 
obra Parnaso de Além-Túmulo.

A admiração e o espanto causado por 
tão sublime obra psicografada por aquele 
jovem de 22 anos, que tinha estudado 
apenas o curso primário e que trabalhava 
arduamente para o sustento de sua famí-
lia, despertou a consciência de inúmeras 
pessoas para  a vida após a morte.

Manuel Quintão, à época presidente 
da Federação Espírita Brasileira, foi o 
responsável pela publicação desta obra e 
escreveu em seu prefácio.

“Aqui, pelo contrário, não só concorrem 
poetas brasileiros e portugueses, como 
retinem cristalinas e contrastantes as mais 
variadas formas literárias, como a facilita-
rem de conjunto a identi�cação de cada 
um. 

Romantismo, Condoreirismo, Parnasi-
anismo, Simbolismo, aí se ostentam em 
louçanias de sons e de cores, para a�rmar 
não mais subjetiva, mas objetivamente, a 
sobrevivência dos seus intérpretes.”

A grandiosidade dos ensinamentos 
contidos nos poemas desses poetas mar-
cam profundamente as almas sensíveis à 
apreciação do belo.

Por isso, ler Parnaso de Além-Túmu-
lo... 

É poder ver lampejos de luzes pelas 
palavras de Casimiro de Abreu no poe-
ma “A Terra” aos pessimistas.

É deixar-se conduzir por Auta de Sou-
za no poema “Prece” solicitando a inter-
cessão da Mãe querida dos fracos pecado-
res.

É sentir na emoção de Jesus Gonçal-
ves a gratidão pela Dor piedosa e justa, 
esse “Anjo da redenção”.

É deixar-se renovar pelas lágrimas 
benditas, gotas de pranto e orvalho santo 
do Divino Amor, expressas no poema  “As 
lágrimas” de João de Deus.

É desvendar os mistérios da vida além 
da morte no poema “Depois da morte” de 
Antero de Quental.

É percorrer o espaço imensurável do 
micro e macro cosmos no poema “Evolu-
ção” de Augusto dos Anjos.

É deixar-se internalizar pela mensa-
gem consoladora de Belmiro Braga no 
poema “Bilhetes”.

É sentir o clarão divino, alegrando a 
nossa existência dolorida no poema “Su-
premacia da Caridade” de Casimiro Cu-
nha.

É deixar-se levar pelo poema “Mar-
chemos” de Castro Alves que nos concita 
à luta eterna e bendita, na trama da evolu-
ção, para forjar a grandeza da sublime 
perfeição.

É compreender a lição luminosa da 
verdade endereçada aos nossos corações 
no poema “Nossa mensagem” de Cruz e 
Souza.

É a re�exão de nossa atitude perante o 
convite de Jesus no poema “O beijo de 
Judas” de Olavo Bilac.

Assim, Parnaso do Além-Túmulo nos 
oferece tesouros inestimáveis que jamais 
perecem para aqueles dispostos a abrir as 
portas da alma para a sua mensagem de 
luz.

Parnaso de Além-Túmulo Entrevistando 
Allan Kardec  
(Suely Caldas Schubert)

Tema: Egoísmo e Educaçāo

N
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Elisabeth D'Espérance 
O fenômeno de materialização de um Espírito 

dá-se através de uma substância chamada ecto-
plasma, emanada do corpo físico do médium, 
especialmente pelos orifícios de seu corpo, como 
as narinas, boca e olhos. O ectoplasma é origina-
do e composto especialmente da matéria situada 
na parte exterior do citoplasma de uma célula sob 
a membrana celular. É desta substância que é 
composto, especialmente.

Moldado por �uídos do mundo espiritual sob 
comando do pensando como indutor primeiro, 
este por sua vez adquire características especiais, 
como a tangibilidade, cor, forma e etc. Se analisa-
dos sob a ótica da microscopia da ciência huma-
na, veri�car-se-ia a presença de matéria típica do 
corpo humano.

Ao exteriorizar-se do corpo do médium com 
tal especi�cidade, o ectoplasma é semelhante ao 
vapor que se adensa conforme a quantidade libe-

Texto:  Fábio Iop

	 s médiuns de efeitos físicos [...] são os ca-
pazes de produzir os grandes efeitos tais como a 
suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, 
sobretudo, as aparições.” (Allan Kardec, O Livro 
dos Médiuns)

Elisabeth D'Espérance, pseudônimo de Mrs 
Hope, nascida em 1849, foi uma das mais conhe-
cidas médiuns de materialização, especialmente 
na Inglaterra e em toda a Europa.

Sua aparição pública deu-se por in�uência de 
um cidadão de New Castle, T.P. Barkas, quando 
curiosamente a jovem Madame D'Espérance lhe 
respondia as suas perguntas de cunho cientí�co 
com rapidez, naturalidade e de notável sabedoria 
sem que ela possuísse quaisquer conhecimentos 
na área.

Mas foi como médium de materialização que 
Madame D'Espérance ganhou os holofotes dos 
grandes pesquisadores e espiritualistas da época.

Por intermédio de sua faculdade mediúnica 
de efeitos físicos, materializava, dentre tantos, um 
Espírito de beleza feminina e com belos traços 
árabes, de nome Yolanda. Esta foi para ela o que 
Katie King foi para a médium Florence Cook. 
Igualmente, materializava-se frequentemente um 
Espírito de nome Walter, com um belo e detalha-
do bigode.

rada, sofrendo a in�uência gravitacional e assim 
dando-lhe peso. Demonstrando que sua compo-
sição é de fato mais próxima do corpo humano do 
que propriamente de matéria proveniente do 
mundo espiritual, embora exista tal combinação, 
caso contrário este �caria inerte.

As possibilidades de utilização do ectoplasma 
são inúmeras. Alexander Aksakov um dos emi-
nentes pesquisadores que estudou Madame 
D'Espérance, presenciou a materialização de um 
lírio de sete pés de altura que algumas semanas 
depois dissolveu-se e desapareceu. Mr. Willian 
Oxley recebeu das mãos de Yolanda, materializa-
da, cerca de vinte e sete rosas que foram por ela 
transportadas, durando alguns dias.

A materialização prova visualmente a existên-
cia dos Espíritos, tendo sua inegável importância 
diante das pesquisas sérias. Mas não é o su�ciente 
para que a lógica da imortalidade e da reencarna-
ção seja aceita por todos. A convicção não se 
impõe. É preciso cogitar que a realidade é supe-
rior daquilo que se imagina, o desconhecido a ser 
desvendado e compreendido. A possibilidade da 
vida além-túmulo com o Espiritismo e tais pes-
quisas de materializações, deixa de ser uma espe-
culação espiritualista para se tornar uma verdade 
tão sólida quanto a nossa própria existência.

“O

Missāo Cumprida

uando o Espírito retorna ao plano físico, 
na bênção da reencarnação, reencarna sempre 
com o objetivo de evoluir. Para tal é necessário 
dedicar-se a esta evolução aproveitando todas as 
oportunidades recebidas para reparar equívocos 
do passado e conquistar virtudes através da con-
duta reta, do trabalho no bem, do desenvolvi-
mento do amor a Deus e ao próximo.

Suely Caldas Schubert foi - ou melhor, é - um 
Espírito que soube aproveitar muito bem as 
oportunidades recebidas e honrou os compro-
missos assumidos antes de reencarnar para as 
experiências aqui neste plano físico.

Médium, escritora, palestrante espírita, estu-
diosa e pesquisadora da Doutrina Espírita, Suely 
Caldas Schubert foi uma das grandes expoentes 
do Movimento Espírita, com contribuições 
valiosas para todos que buscam o aprimoramen-
to dos conhecimentos doutrinários espíritas.

Nascida em berço espírita (pais, avós mater-
nos e paternos também espíritas), desde muito 
jovem dedicou-se à tarefa mediúnica. Foram 

mais de sessenta anos contribuindo com a espiri-
tualidade para o socorro aos espíritos desencar-
nados sofredores através da sua dedicação como 
médium junto à Sociedade Espírita Joanna De 
Ângelis, a qual foi uma das fundadoras, em Juiz 
de Fora, MG. Mediunidade que sempre condu-
ziu com alegria e gratidão.

Suas palestras e seminários sempre levaram 
àqueles que participavam a profundas re�exões, 
assim como todos os seus livros são orientação 
segura para trabalhadores espíritas e para todos 
que buscam conhecer a Doutrina Espírita através 
de obras doutrinariamente corretas.

Referência no tema obsessão, seu livro 
“Obsessão e Desobsessão – Pro�laxia e Tera-
pêutica Espíritas” é obra fundamental para 
conhecer e se aprofundar sobre o tema.

Destacam-se, ainda, os livros Testemunhos 
de Chico Xavier; Entrevistando Allan Kardec; 
Dimensões Espirituais do Centro Espírita; O 
Semeador de Estrelas; Os Poderes da Mente; 
Transtorno Mentais: Uma Leitura Espírita; 

Mentes Interconectadas e a Lei de Atração; Nas 
Fronteiras da Nova Era e Divaldo Franco: Uma 
Vida com os Espíritos.

Foram dezenas de livros lançados para ilumi-
nar mentes e vidas. Seu último livro, Chico Xavier e 
Emmanuel, Dores e Glórias, estava pronto, prestes 
a ser lançado, quando, em 12 de Maio de 2021, 
Suely concluiu sua jornada terrena e retornou ao 
plano espiritual deixando um legado de grande 
importância ao Movimento Espírita. 

E, segundo informações trazidas por Divaldo 
Pereira Franco, menos de três dias após sua desen-
carnação despertou no plano espiritual e após 
visitar sua família, levada pelos mentores espiritua-
is, “está sendo integrada entre os mensageiros da luz 
para aplacar a grande treva que se abate sobre a 
humanidade.” 

Com certeza dará seguimento ao trabalho 
abnegado e continuará nos auxiliando como o fez 
durante esta reencarnação que se encerrou após 82 
anos, com sua missão cumprida.

Q Texto:  Juliana Zucheto

 “Eu nunca tive nenhuma dor, nenhum sofrimento que eu atribuí à mediunidade. Eu não sei viver a minha vida 
sem o trabalho mediúnico. Mas acima de tudo está a doutrina. (...) O Espiritismo, o Evangelho do Cristo à luz 

da Doutrina Espírita está em primeiro lugar na minha vida”. Suely Caldas Schubert
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De que forma poderemos nos unir aos 
Espíritos do Senhor, e fazer parte desse 
grande concerto, sem vozes a�nadas, sem 
conhecer a melodia, sem preparação e 
a�nidade? A sinfonia de Deus se encontra 
no coração de cada um de nós. O evangelho 

om o fenômeno da Pandemia do co-
vid-19, vieram grandes desa�os. Parece que 
o mundo virou de cabeça para baixo. Vírus, 
doença, mortes, incertezas, medo, insegu-
rança. De repente a vida que conhecíamos 
de uma forma, mudou drasticamente. Nos 
voltamos para os nossos lares, forçosamente 
�zemos uma pausa, aprimoramos a maneira 
de nos comunicar, adaptamos tudo que foi 
possível para continuar dando conta da 
vida.

As nossas relações passaram por grandes 
transformações, nada será como antes, mas 
certamente serão ainda melhores no futuro. 
A experiência dolorosa do hoje, abre cami-
nhos para felicidade de amanhã. O consolo 
trazido pelo Espírito de Verdade, é válido 
para qualquer tempo ou situação, inclusive 
para este momento pandêmico. A bela ana-
logia das trombetas, as vozes, os cânticos, a 
lira convidando os homens para o grande 
concerto divino, é prova não apenas do 
amor de Jesus para com a humanidade, mas 
também um convite de elevação para todos 
nós. 

de Jesus é o diapasão que nos coloca em sin-
tonia com o concerto universal. Concerto 
que nunca cessou de tocar, que derrama 
sobre a humanidade sofredora consolo e 
inspiração, se fazendo ouvir aos corações 
mais dóceis e receptivos.

Não se trata de aptidão para tocar instru-
mentos ou para saber cantar. Se trata de co-
munhão com Deus, através da caridade e do 
amor ao próximo ensinado por Jesus. Auto-
maticamente somos atraídos pelo concerto 
divino, quando nos vinculamos a Jesus atra-
vés do socorro ao próximo. Não por ações 
externas de grande repercussão, mas nas 
singelas e pequenas atitudes, de amor e tole-
rância dentro dos nossos lares, no socorro 
material àquele que precisa. As dores dos 
tempos atuais vieram nos tirar da indiferen-
ça, da zona de conforto para nos impulsio-
nar ao bem. Há, aqueles que permanecem 
surdos ao cântico celeste, mergulhados em 
si mesmos, e em suas necessidades, sem 
saber que não se atravessa momentos de 
tanta tormenta, sem pensar no coletivo. Há 
aqueles que testemunham todos os dias a 
compatibilidade com o concerto divino, 
através da busca de melhorar-se todos os 
dias.

C
Texto:  Hélida Alves da Silva

Concerto Divino
As grandes vozes do Céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam.

 Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, 
num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do Universo.” (O Espírito de Verdade)
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eguimos para o Mundo de Regeneração, um 
avanço do planeta, que caminha a passos peque-
nos, mas certeiros, onde o mal ainda existirá, mas 
será combatido de forma coerente, e dependerá 
do homem seguir na senda do bem para não re-
troceder. As diferenças serão obsoletas, e as raças 
não mais se verão como diferentes, sem divisões 
políticas e sociais, todos os seres voltados para a 
unidade planetária, e o auxílio mútuo em seus 
problemas. Ainda com suas di�culdades os seres 
serão mais entendidos de suas limitações e neces-
sidades, construindo um novo momento do pro-
gresso contínuo do Espírito. 

Entretanto a terra ainda segue sua transfor-
mação de mundo de provas e expiações, com 
fatos tristes que nos levam a crer que o progresso 
moral está perdido. Mas Chico Xavier nos indica 
que: “...os pessimistas, os negativistas, os materia-
listas, a�rmam que o nosso mundo caminha para 
destruição e para as trevas, mas Emmanuel, no 
livro "A Caminho da Luz" nos demonstra o contrá-
rio, que por determinismo divino estamos, inexora-
velmente, a caminho da luz...”

Em meio a esse turbilhão de eventos, mesmo 
havendo céticos em relação ao progresso do pla-
neta, há a luz da esperança que ilumina o cami-
nho, que deve ser construído com a base sólida da 
Educação, que é a Chave do Progresso Moral. 
A Doutrina Espírita através dos seus aspectos 
cientí�co, �losó�co e religioso, nos dá com a base 
do Evangelho de Jesus, através da prática espiritu-
al centrada na moral e na ligação direta do ho-
mem com Deus, a resultante do caráter pedagógi-
co de construção do homem de bem. 

Todo homem foi criado simples e ignorante e 
está destinado a conquistar a perfeição, através do 
aprendizado de múltiplas vidas sucessivas, basea-
das na constituição de uma família, sendo bioló-
gica ou não, e compete aos pais ou responsáveis 
no santuário do lar �xar nos �lhos os verdadeiros 
valores da Educação e não transferir para a escola 
as responsabilidades que lhes estão con�adas. 

A escola tem por �nalidade, continuar esse 
trabalho dando sua contribuição na formação 
intelectual, para as experiências sociais necessári-
as que os aguardam, e que irão vivenciar. 

O lar constrói o homem, e a escola forma o 
cidadão. Todos estamos em processo educativo, 
aprendendo, e tendo o livre arbítrio, a oportuni-
dade de crescer espiritualmente, construindo 
virtude e sabedoria que serão o legado para atin-
gir o processo evolutivo que Deus nos destinou.

O Núcleo Espírita Erna Schmidt (NEES), 
localizado em Camboriú, que é o braço assisten-
cial da Casa de Jesus à comunidade em fragilida-
de social, segue a base Doutrinária Espírita de 
levar auxílio material e espiritual a todos os que 
procuram amparo para conter suas dúvidas, 
tristezas e necessidade, baseado no Evangelho de 
Jesus, através de tarefeiros voluntários abnegados 
nos trabalhos de assistência, nos cursos e o�cinas, 
nas exposições, no atendimento médico, no bazar 
e entrega de cestas básicas, no passe, nos diálogos 
fraternos e na evangelização das crianças, jovens 
e famílias, atuando assim no alimento material e 
espiritual, contribuindo com a Educação do ser 
no aspecto amplo, iluminando o caminho da 
evolução moral de todos. 

Destaca-se que em razão da Covid_19 as 
atividades presenciais estão suspensas e segue-se 
com o bazar de roupas e calçados, a entrega de 
cestas básicas e de material de evangelização para 
as famílias. A educação, segundo o Codi�cador 
do Espiritismo Allan Kardec, “...é a arte de formar 
caracteres e, por conseguinte, é o conjunto de hábi-
tos adquiridos...”. No Livro dos Espíritos na ques-
tão 917, os Espíritos nos revelam uma importante 
re�exão: “A educação, convenientemente entendi-
da, constitui a chave do progresso moral. Quando 
se conhecer a arte de manejar os caracteres, como 
se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-
se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam 
plantas novas.”

S                 Texto: Rogério Rossol

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.
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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.

NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL

O NEES está realizando atendimento assis-
tencial 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 quartas e sextas das 
14hs às 17hs. 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

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.

(Clique nos links abaixo para acessar as palestras)

Educaçāo: A Chave 
do Progresso Moral

https://padlet.com/Espiritismo/cj_online

https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988048345
http://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
http://padlet.com/Espiritismo/cj_online
https://www.youtube.com/CentroEspiritaCasadeJesus


INFORMAÇÃO & CULTURA

Página 8 Essência Divina - Julho de 2021

Esta é mais uma  leitura 
para os que se dedicam ao 
estudo da obsessão. Manoel 
Philomeno de Miranda, 
conhecedor desse fenôme-
no, tem nos oferecido obras 
informativas e esclarecedo-

ras sobre o assunto. Neste livro é, defendida e 
detalhada a posição da Medicina holística, que 
trata o homem em seu todo: corpo material, 
mas, acima de tudo, um ser espiritual. Tratando 
do fenômeno obsessivo, são narrados três caso 
de obsessão, que se desenrolam concomitante-
mente, sendo um deles a temática central no 
desenvolvimento da obra — um médium cura-
dor que usava mal suas condições mediúnicas. 
Mostra, ao mesmo tempo, uma luta travada com 
as forças do mal que procuram atuar junto aos 
médiuns trabalhadores de uma Casa Espírita.

É possível médicos, mes-
mo depois de mortos, 
continuarem a praticar a 
medicina? Curarem gra-
ves doenças, muitas vezes 
consideradas incuráveis? 
Fazerem uso de aparelha-
gens so�sticadas, desco-

nhecidas da ciência médica? Diagnosticarem 
patologias já con�rmadas por pro�ssionais 
médicos, sem nenhuma avaliação de exames 
complementares no paciente? Operarem sem 
anestesia? Fazerem incisões cirúrgicas sem 
sangramento? Retirarem ou rematerializarem 
tumores antes existentes no interior de pacien-
tes? Esses e outros questionamentos são res-
pondidos, com a experiência de duas décadas 
do autor, testemunha ocular desses fenômenos 
hiperfísicos ocorridos na casa espiritual Lar de 
Frei Luiz. 

Léon Denis,  é um dos gran-
des pensadores espíritas e 
Adeilson Salles é a referên-
cia maior no meio espírita 
para abordar temas da ju-
ventude. Nesta obra encon-
tram-se as respostas a im-

portantes questionamentos íntimos dos jovens. A 
linguagem leve e moderna  permite que o conhe-
cimento de Denis seja ainda mais compreensível à 
juventude atual. A�rma no prefácio da obra, 
André Trigueiro: “Não conheço ninguém que se 
comunique melhor com a garotada. Adeilson 
aborda com absoluta naturalidade temas como 
sexo, drogas, redes sociais, solidão, suicídio, entre 
outros assuntos. Ele se apropria do pensamento 
de Léon Denis para construir saborosas re�exões. 
É banquete para todos os paladares, com pitadas 
de humor, generosas porções de sabedoria, e 
amor à gosto.” 

A Face Oculta 
da Medicina 

Paulo César Fructuoso

Rua 600, nº 123 
Centro

Balneário Camboriú

Trilhas da Libertação
Divaldo Pereira Franco

Léon Denis Fala 
aos Jovens 

Adeilson Salles

Os conflitos atuais assustam cada vez mais o ser humano da atualidade, 

que procura mecanismos escapistas para driblá-los, tenta ignorá-los ou 

desvincular-se deles, ou ainda, parte para tenta�vas vãs do sucesso 

exterior, dos aplausos e da admiração social que acalmam momentane-

amente as ansiedades do coração, mas não as eliminam totalmente. 

Como resolução deste dilema, neste livro Joanna de Ângelis propõe que 

para tornar-se consciente o ser deve trabalhar-se sempre, par�ndo do 

ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e apri-

morando-se sem cessar. 

Somente consegue essa lucidez quem realizar sua autoanálise, disposto 

a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, 

nem se jus�fica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se.

O Ser Consciente
pelo Espírito de Joanna de Ângelis
Psicografado por Divaldo Franco

Texto: André Almeida

https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988048345
https://www.instagram.com/p/CNAlWflDGu9/?utm_medium=copy_link
http://www.casadejesus.org.br
http://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
http://www.instagram.com/c.e.casadejesus_bc
http://pt.slideshare.net/casadejesus
http://padlet.com/Espiritismo/cj_online
https://forms.gle/arJojzTW9ewfTrb36
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988129952
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997724337
https://www.youtube.com/CentroEspiritaCasadeJesus
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