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EDITORIAL

A

legria e gratidão movem nosso coração
ao entrarmos neste mês de junho de 2021, e lá
se vão 67 anos da fundação da nossa querida
Casa de Jesus. Muito trabalho, empenho, dedicação e amor de incontáveis companheiros,
fez a diferença na jornada de incontáveis irmãos, nos dois planos da vida.

charmos ao progresso, onde o Movimento
Espírita tem grande relevância para nós, cristãos.
Ao nosso favor contamos com o auxílio do
avanço tecnológico, que atualmente, está nos
servindo de conexão e ciente, levando a
comunicação por todo o planeta, onde aproveitamos essa onda e recheamos o conteúdo
dos meios de comunicação ao nosso alcance
com a Boa Nova. Vejam no artigo do Departamento de Comunicação como a equipe está
enfrentando o desa o da integração da tecnologia e a difusão da Doutrina Espírita.

Dona Erna Schmidt é a fundadora da Casa
de Jesus, que tem como Mentor Manoel Quintão, e recebe nossa homenagem e gratidão
pelos exemplos de amor ao próximo, de fé e
caridade. Acompanhem nesta edição a linha
do tempo da Casa de Jesus, que difunde e divulga a Doutrina Espírita, iluminando nossos
caminhos, e de braços estendidos auxilia o
próximo através da o cina de amor, o nosso
NEES, que cresceu e se aprimorou ao longo do
tempo.

O artigo sobre o passe a distância nos elucida trazendo o embasamento doutrinário,
clareando o entendimento, que facilita colocar em prática o conhecimento que o Espiritismo nos proporciona em relação às vibrações, à harmonia e à responsabilidade na sustentação do nosso padrão vibratório.

Tempos esses, em que vivenciamos tantas
experiências diferentes e difíceis, necessitamos a cada dia mais de rumo certo para melhores escolhas e entender como é importante
a união e a harmonia entre todos para mar-

E como diz Dr. Barry, no Livro A Gênese:
“É no período que ora se inicia que o Espiritismo orescerá e dará frutos. Trabalhais, portan-

to, mais para o futuro, do que para o presente.”
Pulverizando o amor do Mestre Jesus através dos nossos pensamentos, sentimentos e
ações, certamente a Humanidade conseguirá
se conectar como irmãos que somos e não
mais agiremos isolados ou autoritários, a começar por nós e nossa família, seguido de
nossa família conectada à sociedade, unindo
esforços para que a obra do Senhor se realize,
porque são chegados os tempos rumo à fraternidade universal.
Nossos votos de muito amor e trabalho no
bem à nossa querida Casa de Jesus, que Dona
Erna, Manoel Quintão e todos os Espíritos
Benfeitores anônimos que sustentam essa
fonte de luz e acolhimento recebam nossa
gratidão e nossas mãos para trabalhar o solo e
semear o Evangelho de Jesus nos corações, do
Brasil para o mundo inteiro.
Boa Leitura e muita paz!
Silvania da C. Picchetti Bertolini
Presidente do C.E. Casa de Jesus

ERRATA

Dona Erna, do Sonho à Realidade
Por Silvania da C. Picchetti Bertolini

Manuel Justiniano Quintão desencarnou em
16/12/1954 e não em 1955 como mencionado
no jornal maio/2021

NOVA DIRETORIA
Silvania da C. P. Bertolini - Presidente

Dona Erna, senhora simpá ca e alegre,
determinada e sensível, altruísta e médium espírita com autoridade moral elevada. Pra cava o amor ao próximo atendendo e auxiliando os carentes, nos fundos da
garagem do Hotel Dona Inês, propriedade
de sua mãe, e era trabalhadora do Centro
Espírita Anjo da Guarda que doou um terreno para que Dona Erna construísse um
Centro Espírita e assim foi fundado em 04
de junho de 1954 por Erna Schmidt
Leman o Centro Espírita Casa de Jesus
com o intuito de evangelizar e de educar
almas segundo os ensinamentos de Jesus,
oferecendo conhecimento através do
estudo fundamentado nas obras de Allan
Kardec.

Sem os necessários recursos ﬁnanceiros,
lançou-se numa campanha, sem tréguas,
batendo de porta em porta, para angariar
material e dinheiro, no que foi auxiliada
por muitos irmãos.
Contrata uma família cons tuída de pai e
três ﬁlhos, e quando a sede estava com as
paredes erguidas, pai e ﬁlho adoecem e
como Dona Erna nha data para a inauguração e não queria modiﬁcá-la, trabalha
com os dois rapazes, pregando todas as
mata-juntas no período da tarde, pois pela
manhã, con nuava trabalhando no C.E.
Anjo da Guarda.

A inauguração aconteceu no dia 19 de
junho de 1958, nasce assim, a Casa de
Forte e determinada, Dona Erna enfren- Jesus. Dona Erna chorou de emoção, seu
sonho nha se realizado.
tou uma série de diﬁculdades.
Fonte: Pesquisas JED e entrevista com Nadir Dela Nora

André Graf de Almeida - 1º Vice-Presidente
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.
(Clique nos links abaixo para acessar as palestras)

https://www.facebook.com/
centroespiritacasadejesus
CentroEspiritaCasadeJesus
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Datas Espíritas
de Junho

Os Tempos São Chegados

03/06/1925 - Desencarne de Camille Flammarion, astrônomo famoso em sua época, espírita,
colaborador de Kardec, tendo pronunciado
emocionante discurso fúnebre junto à tumba do
Mestre. A Federação Espírita Brasileira publica
algumas de suas obras, entre as quais, Deus na
Natureza.
10/06/1853 - Os Espíritos introduzem o processo da escrita, agilizando as comunicações mediúnicas.
10/06/1860 - O Espírito de Verdade informa a
Kardec que ele não permaneceria muito tempo
encarnado, apenas o bastante para concluir os
trabalhos indispensáveis.
12/06/1851 - Reencarna Sir Oliver Lodge, escritor e pesquisador inglês. Abordou, nos seus
livros, temas sobre a mediunidade.
12/06/1856 - Allan Kardec recebe do Espírito
de Verdade a conﬁrmação a respeito de sua
missão.
13/06/1231 - Desencarna o místico e religioso
Santo Antônio de Pádua, em Pádua, Itália,
seguidor de São Francisco e considerado o Patrono dos Pobres; nascido em Lisboa, Portugal,
em 15 de agosto de 1195.
14/06/1853 - O Jornal do Comércio (RJ) noticia
o fenômeno das Mesas Girantes, nos EUA e na
Europa.
14/06/1894 - Reencarne de Edgard Armond,
que exerceu a presidência da Federação Espírita
do Estado de São Paulo. Autor de vários livros,
entre os quais Os Exilados da Capela.
16/06/1871 - Reencarne de William Crookes.
Obteve as mais notáveis experiências mediúnicas realizadas através da médium
Florence Cook, quando obteve as
materializações do Espírito que
dava o nome de 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.
16/06/1875 - É instaurado o Processo dos Espíritas, procedimento judicial condenando a prática das chamadas fotograﬁas mediúnicas, sob a
alegação de fraude.
16/06/1966 - Desencarne de Peixotinho (Francisco Peixoto Lins), médium de efeitos físicos.
21/06/1886 - Desencarne do famoso médium
britânico, Daniel Dunglass Home.
24/06/1943 - Desencarne de Ernesto Bozzano.
A Federação Espírita Brasileira publica algumas de suas obras, entre as quais, Animismo ou
Espiritismo?, A Crise da Morte, Pensamento e
Vontade, Xenoglossia.
28/06/1968 - Realiza-se uma reunião, com cientistas americanos, para análise da mediunidade
de José Arigó, estando presentes o engenheiro
Andrija Puharich e o físico Joahan Laurence, da
RCA e NASA, no Rio de Janeiro (RJ).

Tudo na Criação é harmonia; tudo revela uma previdência que não se
desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas.”

Junho de 2021

(Allan Kardec, Livro “A Gênese” )
Texto: Silvania da C. Picchetti Bertolini
Divina e não de uma vontade caprichosa e
acidental, mas de uma vontade imutável.
Quando, a humanidade está madura para subir
um degrau, pode dizer-se que são chegados os
tempos marcados por Deus, como se pode
dizer também que, em tal estação, eles chegam
para a maturação dos frutos e sua colheita.
As Leis Naturais são eternas e imutáveis,
mas porque a sua própria vontade é eterna e
constante e porque o seu pensamento anima
sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento, que em tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em
tudo. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem.

E

ntendendo e sentindo a previdência e a
providência de Deus e observando todo o planeta Terra nestes momentos difíceis que estamos vivenciando, compreendemos a importância da união entre as criaturas, para que em
conjunto possamos marchar ao progresso.

Os tempos são chegados, disseram os
Espíritos à Allan Kardec que registrou em “A
Gênese”. A Doutrina Espírita veio para iluminar nossas mentes e, assim, afastar toda ideia de
capricho, valorizar a Sabedoria divina e evoluir
juntos, o planeta, sicamente, e nós Espíritos,
moralmente, pois estamos submetidos à lei do
progresso.

A humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências,
das artes e do bem-estar material. Restando
ainda um imenso progresso a realizar: o de
fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o
bem-estar moral. Além da inteligência, precisamos elevar nossos sentimentos que destruirá
o egoísmo e o orgulho.
São chegados os tempos determinados por
Deus, de renovação. Renovação que não se
limita a certa região, ou a um povo, a uma raça,
mas um movimento universal, a operar-se no
sentido do progresso moral. Quanto mais se
avança, vão surgindo desejos e aspirações como efeito do trabalho íntimo em prol da regeneração.

Fisicamente, a Terra vem se transformando
e a Ciência tem comprovado. Moralmente, a
humanidade progride pelo desenvolvimento
da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Pelos esforços de sua
inteligência, saneiam as regiões insalubres,
tornam mais fáceis as comunicações e mais
produtiva a terra.

“É no período que ora se inicia que o
Espiritismo orescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro, do que
para o presente. Era, porém, necessário que
esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela uni cação e racionalidade das
crenças. Ditosos os que deles aproveitam desde
já. Tantas penas se pouparão esses, quantos
forem os proveitos que deles au ram.” Doutor
Barry.

Como todas as leis da natureza são obras de
Deus, tudo o que é efeito resulta da vontade

Fonte: Livro A Gênese – Allan Kardec – “São
Chegados os Tempos”
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O Que Tem na Linha do
Tempo da Casa de Jesus?
“Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a
minha igreja, ...” (Mateus 16:18)

O

nde começa nossa linha do tempo?
Muitos de nós diriam 04/06/1954, onde essa
casa abençoada começa o cialmente suas
atividades, mas vamos voltar um pouco mais
atrás, quem sabe, no início do século XX?

Lembrando quando Jesus, comparando
Pedro a uma pedra, “não bem uma pedra”,
mas um pilar, um alicerce, uma base, em várias épocas da humanidade, núcleos de difusão
do Evangelho são fundados e mantidos. (Mateus 16:18)

Texto: Leandro de Souza
•1983: Ao longo dos anos, D. Erna foi
sempre seguida por trabalhadores dedicados,
Amabile, Margarida, Teresinha, D. Olga,
entre outros, e “coincidentemente” uma turma de futuros trabalhadores vindos de SP,
interior do Paraná, Florianópolis, chegam
com toda a vontade e sistematizam o trabalho
sobre a semente que D. Erna já plantara e
realizava: os estudos. Na mesma época que a
FEB lança suas apostilas do ESDE, essa turma
nova chega para regar e cuidar essa semente.

• 1988: a Casa de madeira já podre do lado
Para serem duradouros, precisam de um esquerdo, é derrubada para dar lugar à conspilar, um sustentáculo e D. Erna foi escolhida trução em alvenaria.
como a viga forte da Casa de Jesus, no começo
• Início dos anos 1990: o segundo piso é
do século, enquanto se preparava para sua
construído, irmãos iniciam o trabalho de
bem-sucedida jornada terrena.
distribuição de sopa em Camboriú – daí nasEla vem à matéria, no começo do século, ceu o NEES;
certamente com intuição de sua tarefa na
• 1999: nosso “pilar” retorna à pátria EspiTerra. Em 04/06/1956 começa a primeira
ritual,
após uma encarnação de abnegação
reunião, ainda na garagem do hotel de proamor
e
trabalho;
priedade de sua mãe, sicamente onde hoje é
o Hotel Blumenau.
A despedida desta grande trabalhadora
ocorreu
no piso térreo da casa, onde hoje é a
As atividades logo crescem, a garagem ca
pequena para todo o trabalho de assistência secretaria, uma cena inesquecível, um hoaos carentes e que logo eram reconhecidos mem, de aparência muito humilde, certamenpela comunidade. D. Erna ganha o terreno te um dos muitos que foram bene ciados pela
passado ao C.E. Anjo da Guarda, inicialmente caridade de nossa fundadora, adentra a casa,
para ser a sede da casa. Casa que já existia a ninguém o conhecia, nem tampouco ele comais de 50 anos na Lei Eterna, mas ainda não nhecia os trabalhadores, entrou com uma
existia sob a lei dos homens,
rosa na mão, parou junto ao caixão, sem falar
uma
palavra, deposita a rosa sobre D. Erna.
• 19/06/1958: ata redigida pelos irmãos
do CE Anjo da Guarda, inaugurando nossa
sede juridicamente, ainda uma extensão do
CEAG, e já consta a assinatura de D. Erna
como “presidente do CE Casa de Jesus”, isto é,
não existia na lei dos homens, mas bastante
ativo na Lei de Deus.

Nada era preciso dizer naquele momento,
alguns sentiram a vibração de amor e gratidão
que marcaram esta despedida, parecia que um
coral invisível do alto, cantava e aplaudia o ato
de gratidão que se juntaram aos trabalhadores
em lágrimas de louvor e agradecimento, homenageavam
esta criatura tão querida.
• 21/11/1977: estatuto registrado em
cartório, passava a existir na lei dos homens.
• 23/11/1977: declarada de utilidade pública pelo município;
• 20/12/1977: declarada de utilidade pública estadual;
• 23/12/1977: o CE Anjo da Guarda faz a
“doação” perante a lei dos homens, da sede da
Casa, ao “recém-nascido” (tudo perante a lei
dos homens) CE Casa de Jesus;
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A Importância de Estarmos
Todos Conectados
Texto: Luiz Antônio Brescovitz

D

itosos os que hajam dito a seus irmãos: “Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a m
de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a
obra.”

mento Espírita em sua atividade- m, que é a de
promover o estudo, a difusão e a prática da Doutrina Espírita”.

trabalho em conjunto.
Nosso trabalho não pode mais ser realizado de
forma isolada, independente, com personalismos e
imposições autoritárias. Fazemos parte de uma
grande rede, onde todos colaboram, participam e
unem esforços para que a obra do Senhor se realize.

Conforme vamos conhecendo e nos aprofundando nas lides do Movimento Espírita, percebemos como é importante a questão da União e
Uni cação na estrutura Federativa.

Quando adentramos à Casa Espírita e temos o
atendimento de que necessitamos, existe, no
entorno e na retaguarda daquela atividade, muita
dedicação e esforço de corações abnegados, nos
dois planos da vida, que transcende o espaço
físico do Centro Espírita e congrega diversas
outras instituições que se dedicam ao mesmo
propósito.

Todos fazemos parte desta estrutura, independente da instância em que estamos inseridos. Se
somos trabalhadores nas diversas atividades da
Casa Espírita, se executamos ações nas atividades
na nossa URE ou nas áreas estratégicas da nossa
Federativa, estamos contribuindo com a promoção do Espiritismo e a propagação de suas ideias.

Se esperamos que as ideias trazidas pela Doutrina Espíritas possam contribuir para a transformação moral da nossa humanidade, precisamos
promover um trabalho solidário e participativo
ao nosso redor, convergindo esforços para que o
somatório das nossas ações promova o bem comum, através do esclarecimento e do consolo.

Portanto, estejamos conectados e sintonizados
com este trabalho coletivo e com todas as oportunidades que ele nos oferece. Fazemos parte de uma
grande família: a Família Espírita Catarinense.
Juntos somos mais fortes.

Buscando subsídio no Documento de Orientação ao Centro Espírita CFN/FEB, no seu Capítulo 2, temos a seguinte referência: “Trabalho
Federativo e de Uni cação do Movimento Espírita
é uma atividade-meio que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do Movi-

Quando fazemos esse trabalho conjuntamente, através da parceria Centro Espírita-URE-FEC,
de forma fraterna, solidária e voluntária, promovendo a troca de conteúdos, orientações e experiências, contribuímos com o fortalecimento de
todos os participantes, com a ajuda recíproca e o

Utilizando a fala de Bezerra de Menezes, através
de Divaldo Franco, em artigo publicado no Reformador em Dezembro/1975, resumimos o conceito
de Uni cação: “Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos,
alcançaremos a realização de nossos propósitos.”

O Espírito de Verdade - O Evangelho segundo o
Espiritismo - Capítulo XX - Os trabalhadores da
última hora.

Não olvidemos, ainda, os compromissos espirituais de que somos signatários na Pátria Espiritual,
com responsabilidades individuais e coletivas.
Muito se espera de cada um de nós. Se nos foram
con adas responsabilidades nesta Seara, saibamos
multiplicar todos os talentos que nos foram concedidos.

Passe a Distância

D

iante do momento atual no Planeta, onde a
pandemia do COVID 19 toma rumo ao seu segundo ano, trazendo medos, incertezas e isolamento social, faz-se necessário mecanismos de
consolo.

As tecnologias disponíveis muito nos auxiliam no nobre desa o de manter padrões vibratórios salutares, diluindo fronteiras e permitindonos a união de pensamentos, sentimentos e atitudes em benefício da própria Humanidade.
Nesse artigo trazemos informações importantes para os frequentadores, trabalhadores e
simpatizantes da Doutrina Espírita, quanto ao
Passe a Distância.
1- Como funciona o Passe a Distância na
Casa de Jesus?
A Casa de Jesus está oferecendo o benefício
do Passe a distância, que é conduzido por um
trabalhador, com a contribuição dos uidos dos
demais Passistas. Para receber o benefício do
Passe a Distância, é fundamental inicialmente a
sintonia entre quem está doando e quem está
recebendo. Essa sintonia vem através da prece, e
Junho de 2021

acontece logo após a palestra pública.
2- E como é o mecanismo e como as pessoas
devem se preparar?
Os passistas doam do seu uido vital, para
que a equipe espiritual da Casa de Jesus, unindo
esse uido juntamente com seus próprios uidos
espirituais, os conduzam àqueles que estão mentalizando a gura do nosso Mestre Jesus, com
amor, con ança e fé para que recebam da misericórdia divina.
3- E como é o mecanismo do Passe a Distância para auxiliar o próximo?
Após seus pedidos particulares (pessoais),
você pode auxiliar contribuindo com a doação do
seu amor, para aqueles locais que necessitam da
misericórdia divina, dessa renovação uídica,
assim acompanhando as palavras que são mencionadas e dirigidas pelo passista. Locais como:
hospitais, presídios, abrigos, asilos, mentalizar
pessoas que sofrem com depressão, síndrome do
pânico, ideação suicida, envolvidas em vícios de
toda ordem, para os desencarnados e seus familiares, etc.

Texto: Solange Gadotti

Para Emmanuel, no Livro O Consolador,
questão 99, assim...
(…) como a transfusão de sangue representa
uma renovação das forças físicas, o passe é uma
transfusão de energias psíquicas, com a diferença
de que os recursos orgânicos são retirados de um
reservatório limitado, e os elementos psíquicos o
são do reservatório ilimitado das forças espirituais.
“Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegouse a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu
criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe: eu irei curá-lo. Mas o centurião
respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres
em minha casa; mas dize somente uma palavra e o
meu criado há de sarar. Porque também eu sou
homem sujeito à autoridade e tenho soldados às
minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai; a
outro: vem cá, e ele vem; e ao meu servo: faze isto, e
ele o faz. Jesus ouvindo isto admirou-se e disse aos
que o acompanhavam: em verdade vos a rmo que
nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé”.
(Mateus, 8: 5-13)
Página 5

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Expandindo o Amor a Todos

N

este momento histórico que atravessa a
humanidade o Departamento de Comunicação ganhou um novo desa o e importância,
reinventando através de mecanismos remotos, ferramentas virtuais, onde se realizam
palestras, estudos, passes a distância, atendimento fraterno, evangelho no lar e reuniões
virtuais. Ferramentas incrementadas para
atingir as nalidades do departamento, as
quais são: planejar, coordenar, controlar e
executar a política de divulgação da Doutrina
Espírita, com os princípios ético-moraisespíritas.

O isolamento causado pelo COVID-19
interrompeu por hora a Casa Física, e de nitivamente rompeu padrões, foi além para manter ainda mais próximos as atividades da Casa
junto ao público, ampliando as paredes dessa
Casa de amor, a outros
estados e países. Obrigou,
de certa forma, quem não
tinha intimidade com tecnologia, a romperem as
barreiras desse aprendizado, aprendendo a interagir
com familiares e amigos
através da tecnologia.
Vale ressaltar então nosso codi cador, ao
a rmar a importância e responsabilidade
desse departamento. Escrever jornalisticamente, além de exigir talento, é uma ciência e
Kardec tinha orientação para isso. A Revista
Espírita e as Obras Póstumas revelam sua
preocupação e preparo como Editor. Orientação recebida da espiritualidade, após a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, dizia:
“De começo, deves cuidar de satisfazer à curiosidade; reunir o sério ao agradável: o sério
para atrair os homens de Ciência, o agradável
para deleitar o vulgo (...). É preciso evitar a
monotonia por meio da variedade, congregar a
instrução sólida”. Kardec segue as instruções e
deixa um verdadeiro roteiro que, se aplicado,
eleva o patamar de qualquer meio de comunicação e os resultados que almeja. Buscava a
opinião dos leitores da obra recémorganizada para avaliar sua compreensão,
enaltecendo a importância da troca de impressões, ideias e questionamentos ao estudo
losó co lançado.

Texto: Cris Turri
resposta sobre diversas questões. Hoje, somos
bombardeados com informações e facilidades
de acesso, muitos já sofrem o impacto desse
excesso, como a falta de tempo dos chats, da
síndrome dos e-mails inúteis e os impactos
em nosso corpo biológico. Mas, pergunto:
essas informações têm possibilitado que as
pessoas melhorem, sejam mais equilibradas e
felizes? Aliás, que felicidade é essa que se tem
buscado? E, também, quais as “receitas” que a
mídia tem oferecido? Do que você está alimentando seu espírito?
Ora, se desejarmos efetivamente contribuir na melhoria do cenário social do planeta,
quemos atentos às mudanças, lembrando,
que antes de se instruir é preciso aprender a
amar, como nos ditou o Espírito da Verdade,
no Evangelho.
Amar vem primeiro. Eis a
questão. Sendo preciso que
nos coloquemos no lugar do
outro. Em nosso caso, daquele que recebe a comunicação não podemos deixar de re etir sobre o conteúdo que
estamos oferecendo, o que
precisaríamos para crescer e capacitarmos
para enfrentar as di culdades naturais do
caminho árduo-suave da evolução. Árduo por
exigir trabalho; suave por nos permitir a serenidade pela libertação dos nossos enganos.
Pensando assim, no amor, sem deixarmos
de lado a técnica e o conhecimento, é claro,
teremos a segurança para elaborarmos uma
comunicação realmente útil, e ciente e agradável, tão sonhada por Kardec, orientada pela
Espiritualidade, e não apenas para agradar o
nosso orgulho, a nossa vaidade. A sociedade
precisa e espera por isso. Há também fome
espiritual no ar.

(Suely Caldas Schubert)
Tema: Sensação nos Espíritos
Pergunta: Ao regressar ao mundo espiritual o Espírito conserva as sensações das dores que sentia
quando da enfermidade que a levou a morte?
E aqueles que desencarnam de forma violenta?
Resposta de Kardec: “O corpo é o instrumento da dor.
Se não é a causa primária desta é, pelo menos, a causa
imediata. A alma tem a percepção da dor; essa percepção é o efeito. A lembrança da dor que a alma conserva
pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De
fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelarse, nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o
efeito desse mal, como se real fora? Não as vemos até
causar a morte? Toda gente sabe que aqueles a quem se
amputou um membro que lhe falta. Certo que aí não
está a sede, ou, sequer, o ponto de partida da dor. O que
há, apenas, é que o cérebro guardou desta a impressão.
Lícito, por tanto, será admitir-se que coisa análoga
ocorra nos sofrimentos do Espírito após a morte. ”
Pergunta: Os sofrimentos, as dores angustiam o ser
humano; ora, saber que após a morte isto pode
continuar, ainda que sejam impressões ou lembranças do que se sofreu no corpo físico, não é nada
confortável. Qual deveria ser o procedimento daquele que está encarnado no sentido de evitar essas
sensações, en m, esses sofrimentos após a desencarnação?
Resposta de Kardec: “Ora, está nas suas mãos libertarse de tal in uência desde a vida atual. Ele tem o livrearbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolher
entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais;
não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho; não se deixe dominar pelo egoísmo; puri que-se,
nutrindo bons sentimentos; pratique o bem; não ligue
as coisas deste mundo importância que não merecem;
e, então, embora revestido do invólucro, não mais lhe
sofrerá in uência. Nenhuma recordação dolorosa lhe
advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido; nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentirse feliz por se haver libertado deles e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. “

“O espiritismo parte do Alto, e não chegará às massas senão liberto das ideias falsas,
inseparáveis das coisas novas.” – Kardec, A.,
Revista Espírita, 1858.
Integram o Departamento, as Coordenações: A Livraria e Biblioteca, o Jornal Essência Divina, as Mídias, Eventos Gastronômicos e Coordenação de Arte Espírita.

Acesse nossos canais através do YouTube,
Lembre-se que não havia no século XIX
Instagram
e Facebook.
tanta interação, globalização, nem a imediata
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Entrevistando
Allan Kardec

12/05/2021 - Desencarnação da médium, oradora e
escritora espírita Suely Caldas Schubert. Por meio de
suas obras, palestras e exemplos de vida, esta querida irmã
deixou-nos inolvidável legado de amor ao próximo.
Que os benfeitores espirituais a recebam!
“A morte, em realidade, é a porta que se abre e conduz à Vida
plena, onde estuam, indestrutíveis, os tesouros incomparáveis
da Eternidade.”(Joanna de Ângelis/Divaldo Franco)

Essência Divina

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

Uma História de Amor
e Caridade
NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT
Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú
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inda hoje, o bondoso convite de Jesus soa
doce em nossos ouvidos aguardando avivar-se
em nossos corações pelo exercício de amor ao
próximo. Foi de forma simples mas com esse
sentimento, em que nos idos do ano 1989, um
grupo de estudantes da Casa de Jesus, entre eles: a
Sra. Neide Cardoso, Álvaro Rey, Salvador e Luti
Zalula, Sebastião e Rose de Pinho, Valdir e Nadir
Dalla Nora e Roseli Dias, dirigidos na época pelo
Sr. Cidi Cardoso e motivados pela fundadora,
Dona Erna Schmidt, que comprometidos com o
Divino Senhor e com a Doutrina Espírita, propuseram-se a preparar e distribuir sopa, nos portamalas dos carros, aos moradores do bairro Conde
de Vila Verde e Monte Alegre.
Certamente naquela época não sabiam eles
que colocando em prática os ensinos da Doutrina
Espírita e estendendo as suas mãos aos carentes e
menos favorecidos, também estavam servindo de
instrumento para a espiritualidade, dando início
aqui na terra a um grandioso projeto de Assistência Social Espírita, o qual com o passar dos anos,
transformou-se em uma admirável o cina para o
exercício da caridade, conjugando a ajuda material, o estudo e o socorro espiritual. Como nos
indica Emmanuel no Livro Respostas da Vida,
através da psicogra a de Chico Xavier: “Você
nem sempre terá o que deseja, mas enquanto
estiver ajudando aos outros encontrará os recursos de que precisa.”
Quando o trabalho iniciou, a sopa era preparada nas casas dos trabalhadores, e levada de
Kombi, cando estacionada embaixo das árvores
para que fosse servida às crianças. Com o passar
do tempo a famosa Kombi da Sopa já era conhecida e esperada pelas crianças, que ao verem o automóvel estacionar vinham correndo para receber a
saborosa e abençoada sopa quente. Aos poucos as
mães e pais daquelas crianças também foram se
aproximando para receberem o benefício do
alimento.
Reconhecida a importância do trabalho dedicado àquela comunidade, cerca de 5 anos depois,
no ano de 1994, foram cedidos dois terrenos pela
prefeitura de Camboriú, onde trabalhadores
voluntários construíram a primeira sede da Casa
Junho de 2021

Texto: Claudio Marcio de Souza
da Sopa, popularmente conhecida como “Sopão”,
atualmente denominada Núcleo Espírita Erna
Schmidt – NEES, ou como carinhosamente chamam as pessoas da comunidade, “o centrinho”.
Com a sonhada sede construída iniciou-se as
pequenas palestras doutrinárias, a confecção e a
distribuição das refeições passaram a ser preparadas e servidas de forma simples, mas em ambiente
fechado, proporcionando maior conforto, higiene e comodidade para a comunidade carente.
Após longos anos de dedicação o NEES cresceu, as mãos à serviço da comunidade se multiplicaram, os serviços foram especializados e ampliados com implementação de diversas novas frentes de trabalho, com Evangelização da Família e
das Crianças, Atendimento Fraterno, Atendimento Médico e Odontológico, O cinas Diversas
para desenvolver habilidades e propiciar uma
possível fonte de renda àqueles que precisam de
auxilio, Exposições Doutrinárias, Estudos da
Doutrina Espírita, Bazar de Roupas e Calçados,
Cestas Básicas e muito, muito amor nas atividades dos tarefeiros e voluntários que hoje em dia
somam mais de 150 pessoas vinculadas e dedicadas ao serviço pelo bem (nesse momento todas as
atividades indicadas acima, exceto a Cesta Básica
e a entrega de material para Evangelização, estão
suspensas em razão da Covid_19). Durante esse
período muita história e visitas, destacando-se
em 2019 a da evangelizadora, escritora e divulgadora da Doutrina Espírita, a querida Lucia Moysés que conheceu o trabalho e dialogou com as
famílias em um lindo domingo à tarde.
A pequena e carinhosa Casa da Sopa, como
um dia foi conhecida, vem deixando a sua marca
na história de muitos tarefeiros que por ali passaram e receberam o privilégio de servir à Jesus
numa verdadeira o cina de trabalho, de amor e
de caridade. No Evangelho Segundo o Espiritismo Cap. XV Item 5, encontra-se a máxima que
congrega toda a avaliação referente à nossa missão neste mundo: “Não podendo amar a Deus sem
praticar a caridade para com o próximo, todos os
deveres do homem se resumem nesta máxima:
FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO.”

gestantes, bazar além dos atendimentos
médicos
e odontológicos
entre outros.
ATENDIMENTO
ASSISTENCIAL
O NEES está realizado atendimento assistencial
às famílias, com distribuição
de cestas
ATENDIMENTO
ASSISTENCIAL
básicas, sopas prontas, kits higiênicos, kits de
evangelização
infantil
e família.
O
NEES estápré-natal,
realizando
atendimento

assistencial às famílias, com a distribuição de cestasACEITANDO
básicas, sopas prontas
e kits
ESTAMOS
DOAÇÕES
higiênicos.
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!

MENSAGENS DE AMOR

TODOS

14h

OS DIAS
MENSAGENS
DE AMOR

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

14h

Todos os dias, às 14h, disponibilizamos via Whatsapp, um áudio ou
vídeo, com orações e palavras de
Estamos
as atividades
no modo
consolo com
e esperança
para acalentar
virtual
nossas palestras e passes
todos pois
os corações.
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)

https://www.facebook.com/
centroespiritacasadejesus
CentroEspiritaCasadeJesus
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Avisos Espíritas Para
a Juventude
Raul Teixeira
Dirigida ao coração juvenil, a obra traz oportunos
avisos de que todo jovem
precisa. O benfeitor Ivan
de Albuquerque, em excelente hora, através do
médium Raul Teixeira,
trata de assuntos importantes para a juventude,
que em seu dia a dia se depara com os desa os
que surgem em forma de dúvidas e angústias.
Ao retornar ao mundo das formas, é natural
que você queira vencer. Vale a pena lembrar que
o que mais importa é vencer-se, e isto se dará na
medida em que você permita e trabalhe para
aformosear seu caráter. Portanto, jovem, lhe
fará muito bem aceitar esses avisos que partem
do Alto, a você, Espírito milenar, que tem a
oportunidade de vivenciar o bem e, através da
fé, encontrar-se consigo mesmo e com Deus.

Maria Elizabeth Silva Barbieri

O livro que apresentamos
consiste em um esforço de
caridade e empatia, dirigida
aos espíritas, a adeptos de
outras religiões, a incrédulos, a todos quantos queiram fruir do refrigério e do
fortalecimento íntimo que a
doutrina espírita é capaz de nos oportunizar
nessa hora. São abordagens feitas por estudiosos
e trabalhadores espíritas, mas que também estudam e vivenciam outros ramos da ciência e do
conhecimento e, por tal razão, com rigor e correção, estabelecem liames atuais, lógicos e abrangentes em favor da nossa compreensão e entendimento. Médicos de diversas áreas e outros
pro ssionais da saúde, operadores do direito,
educadores, administradores de empresa, artistas, jovens estudantes, historiadores... Estes são
os nossos autores.

A Cura Espiritual
da Ansiedade
Alírio de Cerqueira Filho
Livro que aborda a cura espiritual da ansiedade, no qual
convidamos o leitor a mergulhar em suas causas espirituais, de modo a entender a
doença de uma forma mais
profunda e, a partir desse
entendimento, poder trabalhar o seu potencial de autocura, libertando-se da
ansiedade pela serenidade consciencial. É um
livro prático, analisa como surgem os sinais da
ansiedade, e como utilizar técnicas para desenvolver a serenidade. A ansiedade, junto com outras
doenças de caráter emocional como a depressão,
as fobias, a síndrome do pânico, tem aumentado
assustadoramente até para os pro ssionais da
Saúde. Assim como as demais doenças de ordem
emocional, é uma doença do Espírito que tem
manifestações psíquicas, energéticas e físicas,
gerando toda série de manifestações.

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

Decisão de Ser Feliz
Texto: André Almeida
Empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a mesmo e aos outros. É importante que, tudo quanto faças, apresente um signiﬁcado posi vo,
mo vador de novos es mulos para o prosseguimento da tua existência, que se
deve caracterizar por experiências enriquecedoras.
Se as pessoas que te cercam não concordarem com a tua opção de ser feliz, não
desanimes, e, sem qualquer agressão, con nua gerando bem-estar. És a única
pessoa com quem contarás para estar con go, desde o berço até o túmulo, e
depois d'Ele, como resultado dos teus atos. Gerar simpa a, produzindo es mulos o mistas para
mesmo, representa um crescimento emocional
signiﬁca vo, a maturidade psicológica em pleno desabrochar. É relevante que
o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso, com as
demais pessoas.
No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te
a a tudes perturbadoras, desonestas. Tuas mudanças e a tudes afetam
aqueles com os quais convives. É natural, portanto, que te pleniﬁcando, brindem-te com mais recursos para a geração de alegrias em volta de . Todos os
grandes líderes da Humanidade lutaram até lograr sua meta, alcançar o que
haviam elegido como felicidade, como fundamental para a con nua busca.

Rua 600, nº 123
Centro
Balneário Camboriú
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