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O médico dos pobres
Bezerra de Menezes



moção Social.

Assim, a Casa de Jesus nos proporciona a 
o�cina de amor através do Núcleo Espírita 
Erna Schmidt, que inserido no bairro Conde 
de Vila Verde em Camboriú, atende à 300 
famílias mensalmente com alimentos, roupas 
e calçados. Para que esse trabalho no bem se 
concretize é necessário a escolha e a aceita-
ção, o empenho e dedicação dos tarefeiros e, 
numa troca fraternal, evoluímos todos jun-
tos, como uma grande família espiritual.

É muito importante vivermos bem e no 
bem, atentos às Leis Naturais e Divinas, para 
não perdermos tempo na evolução individual 
e coletiva, e unidos, somos mais fortes!

Rogamos ao Pai Maior que a Boa Nova do 
Mestre Jesus possa ser pulverizada por todos 
nós e para todos os cantos do Planeta, para 
que ilumine as mentes e corações de toda a 
Humanidade.

Boa leitura e votos de muita paz!

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

ossa eterna gratidão ao Pai Maior pela 
oportunidade da vida! Ele condicionou a 
nova oportunidade de existência à união 
entre dois seres, assim, já nascemos em socie-
dade e num programa evolutivo moral mara-
vilhoso, que é a família. Nesta interligação de 
amor, vamos evoluindo a cada reencarnação 
e aprimorando o entendimento da missão da 
família, da maternidade e da paternidade.

Como providência Divina, nasce aqui no 
Brasil Adolfo Bezerra de Menezes, Espírito 
paternal, que cuida de todos nós, semeando a 
união e a uni�cação, dentro dos elevados 
propósitos de reforma e regeneração, como 
nos ilustra o artigo em sua homenagem nesta 
edição. Evidencia o quanto necessitamos uns 
dos outros e que a vida sendo uma só, precisa-
mos nos aprimorar e necessitamos de várias 
oportunidades de recomeço, reencarnando.

Allan Kardec, há 156 anos nos contem-
plou com a obra “O Céu e o Inferno” que cla-
reia o entendimento natural da reencarnação, 
através de experiências e depoimentos de 
irmãos dizendo que não há o sofrimento no 
fogo eterno do mal e não há a contemplação 
ociosa e vazia para sempre dos bons, mas a 

continuidade da vida, evoluindo sempre.

O estudo do Espiritismo, que é o conheci-
mento das leis do princípio espiritual, nos 
permite avançar na evolução quando enten-
demos esse traço de união entre a matéria e o 
Espírito. Veja na coluna Entrevistando Allan 
Kardec, a Ciência e a Religião sendo aborda-
das, como as duas alavancas da inteligência 
humana.

Avançando nos estudos do Espiritismo 
compreendemos a fé, que passa a ser racioci-
nada e temos sede em alimentar essa fé. Em 
razão desta necessidade, nasceu mais uma 
tarefa na Casa de Jesus, como um presente de 
nós tarefeiros para essa Instituição de Amor e 
trabalho ao próximo, O Evangelho no Lar aos 
domingos à noite. Acompanhe nesta Edição o 
Artigo “Evangelho no Lar – Caminhando 
com Jesus”.

Congregando todas as nossas necessida-
des pela busca da felicidade, nascemos em 
família, recebemos suprimentos de conheci-
mento material e espiritual para evoluirmos 
constantemente, e para que possamos evoluir 
integralmente precisamos produzir, agir no 
bem, como no exemplo da Assistência e Pro-

N

Classificou os fenômenos metapsíquicos em 
Fenômenos Subje�vos, que ocorrem na área 
psíquica, e Fenômenos Obje�vos, que envolve 
ação �sica sobre os objetos materiais. Esta 
classificação é u�lizada até hoje. 
Charles Richet nunca se declarou espírita, mas 
sim, um estudioso dos fenômenos metapsí-
quicos. Não podemos, classificar Charles 
Richet como um con�nuador da obra de Allan 
Kardec, a quem se refere como Dr. H. Rivail, 
algum apreço pela inves�gação cien�fica, mas 
que, deixou se levar demais a acreditar nos 
Espíritos. 
No seu Tratado de Metapsíquica, Richet, 
chega mesmo a citar os espíritas que já naque-
la época a pouca importância deram a esta 
obra. Na época o movimento espírita francês 
já estava bem afastado dos ensinamentos de 
Allan Kardec, salvava-se neste tempo Gabriel 
Delanne.

Charles Robert Richet 
(Paris, 26 de agosto de 
1850 — Paris, 4 de de-

zembro de 1935) foi um médico francês. Des-
cobriu a soroterapia e a anafilaxia, o prêmio 
Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1913, tam-
bém interessou-se por fenômenos paranor-
mais, tendo criado a metapsíquica; e por avia-
ção. Fundador da Metapsíquica, Charles 
Richet teve papel fundamental no processo de 
desvendar os fenômenos anímicos. Em 1905, 
então presidente da Sociedade de Inves�ga-
ções Psíquicas em Londres deu o nome de 
Metapsíquica a este conjunto de conhecimen-
tos. Sua obra é um arcabouço de fatos e descri-
ções de experiências psíquicas. A sua maior 
contribuição foi o estudo do ectoplasma, subs-
tância responsável pela viabilidade dos fenô-
menos ditos obje�vos que emanava dos 
médiuns e que denominou de ectoplasma. 

EDITORIAL

Charles Robert Richet
Por Nélio Marques
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Liane Inês Fiuza Lima
Nossa querida Amiga e Tarefeira do 

Cristo, que sempre com grande 

determinação e amor se entregou à 

Causa da Fraternidade, contribuin-

do com suas pérolas de conheci-

mento e sabedoria, transformando o seu entorno 

com flores perfumadas do seu talento. Nossa 

eterna gratidão por tantos exemplos, que certa-

mente serão luz no caminho da tarefa de amor, em 

que sempre esteve e estará presente. Deus a aben-

çoe, receba o nosso amor e eterna consideração.

* Tarefeiros e Amigos da Casa de Jesus e NEES *

http://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
http://www.youtube.com/CentroEspiritaCasadeJesus
http://padlet.com/Espiritismo/cj_online


Datas Espíritas
de Agosto

Agosto de 2021

01/08/1865 - Aparece a primeira edição de 
O Céu e o Inferno, de Allan Kardec.
03/08/1895 - Dr. Bezerra de Menezes assu-
me a presidência da Federação Espírita Bra-
sileira.
15/08/1952 - É fundada a Mansão do Cami-
nho, obra social de amparo a criança, em 
Salvador (BA).
15/08/1975 - Desencarne de Rodolfo Calli-
garis. Durante quatro décadas trabalhou 

pelo movimento espírita. Parti-
cipou ativamente dos esforços 
para unificação. Também pu-
blicou vários artigos em órgãos 
da imprensa espírita, incluindo 
a revista Reformador e alguns 
livros como: “O sermão da 

montanha” e “As leis morais”.
17/08/1940 - Desencarne do pesquisador 
dos fenômenos mediúnicos, Sir Joseph 
Oliver Lodge.
18/08/1886 - Reencarne de Pietro Ubaldi, 
em Foligno, Itália. Sua extensa obra é publi-
cada no Brasil pelo IPU – Instituto Pietro 
Ubaldi.
19/08/1936 - Lançado o primeiro progra-
ma espírita radiofônico do Brasil, por 
Caibar Schutel, em Araraquara (SP).
22/08/1957 - Desencarna Leopoldo Ma-
chado, grande incentivador das mocidades 
espíritas. Sua extensa e rica 
bibliografia valeu-lhe a cadeira 
número 01 da Academia Igua-
çuana de Letras: "O Espiritis-
mo É Obra De Educação", "Pa-
ra Frente e para o Alto" e "Uma 
Grande Vida". Além de criar o 
que atualmente se conhece como mocida-
des espíritas, instituiu também as escolas de 
evangelização Infanto-Juvenil. Aos compa-
nheiros espíritas alertava sempre para a 
necessidade de estudo das obras básicas da 
Codificação e foi membro atuante do Movi-
mento Espírita de Unificação, após o Pacto 
Áureo.
26/08/1850 - Reencarna Charles Robert 
Richet, Prêmio Nobel de Medicina, defen-
sor do Espiritismo. 
28/08/1882 - Realizada a primeira exposi-
ção espírita do Brasil com mostra de vári-
os trabalhos mediúnicos e material doutri-
nário.
29/08/1831 - Reencarna Adolfo Bezerra 
de Menezes, em Riacho do Sangue, Ceará. 
Foi presidente da FEB em 1889, 1895 e per-
manecendo até 1900, quando desencarnou.
31/08/1926 - Fundada em Lisboa, Portugal, 
a Federação Espírita Portuguesa.
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todas as escolas �losó�cas. 

Pensando assim, abri o livro e prendi-
me a ele, como acontecera com a Bíblia. 
Lia. Mas não encontrava nada que fosse 
novo para meu Espírito. Entretanto, tudo 
aquilo era novo para mim! 

Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se 
achava no 'O Livro dos Espíritos'. Preo-
cupei-me seriamente com este fato maravi-
lhoso e a mim mesmo dizia: ‘‘parece que eu 
era espírita inconsciente, ou, mesmo como 
se diz vulgarmente, de nascença." 

Depois de muito estudar a Doutrina 
Espírita e atuar no movimento, em 1889 foi 
eleito Presidente da Federação Espírita 
Brasileira onde teve o papel de apaziguar as 
divergências existentes no movimento 
nesta época. Bezerra de Menezes é conside-
rado um dos maiores nomes do Espiri-
tismo do nosso país pela sua atuação amo-
rosa e perseverante na superação dos desa-
�os no movimento espírita brasileiro com 
o objetivo de realizar sua união e uni�ca-
ção colaborando para a formação da pátria 
do evangelho.

Após seu desencarne, Bezerra de Mene-
zes continuou atuando como espírito atra-
vés da psicogra�a de Francisco Cândido 
Xavier e atualmente no movimento espírita 
brasileiro realizando diversas comunica-
ções psicofônicas através da mediunidade 
de Divaldo Pereira Franco.

dolfo Bezerra de Menezes Caval-
canti, foi um intelectual considerado um 
dos maiores expoentes da Doutrina 
Espírita. Também atuou como médico, 
político, militar, escritor, entre outras ativi-
dades. Recebeu a alcunha de “O Médico 
dos Pobres” por atender gratuitamente 
muitas pessoas sem condições �nanceiras 
de pagar uma consulta. Nasceu no estado 
do Ceará em 29 de agosto de 1831 e desen-
carnou no Rio de Janeiro em 11 de abril de 
1900. 

Como político foi vereador da cidade 
do Rio de Janeiro e depois exerceu um car-
go ao equivalente hoje a Deputado Federal. 
Como intelectual publicou diversas obras 
atuando também como abolicionista quan-
do publicou o ensaio “A escravidão no 
Brasil e as medidas que convém tomar para 
extingui-la sem danos para a Nação" 
(1869), onde defendia não somente a liber-
dade dos escravos, mas também a inserção 
dos mesmos na sociedade por meio da 
educação. 

Conheceu a Doutrina Espírita através 
de um exemplar recebido em 1875 de 
“O Livro dos Espíritos” e conforme a�rmou 
em uma entrevista: “...embarquei com o 
livro e, como não tinha distração para a 
longa viagem, disse comigo: ora, Deus! 
Não hei de ir para o inferno por ler isto… 
Depois, é ridículo confessar-me ignorante 
desta �loso�a, quando tenho estudado 

                Texto: Andre Graf

Adolfo Bezerra de Menezes

A

‘‘O médico dos pobres, pai da humanidade’’

Bezerra de Menezes



Pergunta: Embora tenham ocorrido, nos últimos anos, 
tentativas de aproximação entre a Ciência e a Religião, 
graças, especialmente, às iniciativas exitosas de físicos 
– como Fritjof Capra, por exemplo, que evidenciou a 
proximidade entre pontos básicos das religiões orien-
tais com certos paradigmas cientí�cos – e de outros 
pesquisadores de renome, ainda permanece a ideia de 
que a Ciência e a Religião são incompatíveis. Esta dife-
rença, na sua opinião, tende a desaparecer? 
Resposta de Kardec: “A Ciência e a Religião são as duas 
alavancas da inteligência humana: uma revela as leis do 
mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no 
entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não pode 
contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma 
necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, 
porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua 
própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir 
entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma 
observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um 
lado e de outro. Daí um con�ito que deu origem à increduli-
dade e à intolerância. São chegados os tempos em que os 
ensinamentos do Cristo têm de ser completados; em que o 
véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse 
ensino tem de ser levantado; em que a Ciência, deixando de 
ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o 
elemento espiritual e em que a Religião, deixando de igno-
rar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas 
forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando 
combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais 
desmentida pela Ciência, a Religião adquirirá inabalável 
poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não 
podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos.”
Pergunta: Mas o que falta para que haja um entendi-
mento entre a Ciência e a Religião?
Resposta de Kardec: “A Ciência e a Religião não puderam, 
até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as 
coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se 
repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, 
um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união 
está no conhecimento das leis que regem o Universo espiri-
tual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutá-
veis quanto as que regem o movimento dos astros e a exis-
tência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência 
essas relações, nova luz se fez: a fé dirigiu-se à razão; este 
nada encontrou de ilógico na fé: vencido foi o materialis-
mo.”
Pergunta: O Espiritismo veio preencher esta lacuna? 
Podemos considera-lo como elo de ligação entre a 
Ciência e a Religião?
Resposta de Kardec: “Assim como a Ciência propriamente 
dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o 
objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do 
princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma 
das forças da Natureza, a reagir incessantemente sobre o 
princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhe-
cimento de um não pode estar completo sem o conhecimen-
to do outro. O Espiritismo e a Ciência se completam recipro-
camente; a Ciência sem o Espiritismo, se acha na impossibi-
lidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria; 
ao Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio a comprova-
ção. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da 
espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os 
sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descober-
tas cientí�cas, teria abortado, como tudo quanto surge 
antes do tempo. ” (G c. I it.16)

E
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O Céu e o Inferno

Essência Divina

 m 1 de Agosto completam 156 anos do 
lançamento do livro O Céu e o Inferno, e com 
esta obra Allan Kardec, “Dava o golpe de mise-
ricórdia nos dogmas fundamentais da teologia 
do Cristianismo formalista” (Herculano Pi-
res), revelando assim o verdadeiro destino do 
Espírito após a encarnação terrestre.

Não mais o sofrimento no fogo eterno do 
mal, não mais a contemplação ociosa e vazia 
para sempre dos bons, mas a continuidade da 
vida, sempre em progresso e evolução cons-
tante.

“Não quero a morte do ímpio senão que 
ele se converta, que deixe o mau caminho e 
que viva” (Ezequiel 33-11). Tendo como norte 
esse versículo, Allan Kardec dá início à sua 
pesquisa para a elaboração do livro e com as 
informações dada pelos Espíritos, em seus 3 
livros primeiros (Livro dos Espíritos, Livro dos 
Médiuns e O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo), escreve os 11 capítulos da primeira parte 
e através das inúmeras entrevistas aos Espíri-
tos (dos mortos) seleciona o depoimento de 
67 Espíritos, para compor a segunda parte.

O livro nos revela a lei de Deus em sua 
pureza, sem os mistérios criados pelo ho-
mem, deixando assim o inferno e o céu de ser 
um lugar determinado para ser um estado 
interior de cada individualidade, através da lei 
das reencarnações e a igualdade entre todos.

Não mais preconceitos de qualquer natu-
reza, como nos diz a nota explicativa da IDE 
editora, que “Todos os seres humanos são 
Espíritos imortais criados por Deus em 
igualdade de condições, sujeitos às mesmas 
leis naturais de progresso que levam todos, 
gradativamente, à perfeição; o progresso 

ocorre através de sucessivas experiências, em 
inúmeras reencarnações, vivenciando neces-
sariamente todos os segmentos sociais, única 
forma de o Espírito acumular o aprendizado 
necessário ao seu desenvolvimento.” 

“O Espiritismo, restituindo ao Espírito o 
seu verdadeiro papel na criação, constatando 
a superioridade da inteligência sobre a maté-
ria, faz com que desapareçam, naturalmente, 
todas as distinções estabelecidas entre os 
homens.” - Revista Espírita de 1861 p 432.

A desigualdade está, portanto tão somen-
te na vida material, através do nascimento em 
condições sociais diversas, ou da cor da pele, 
raça ou condição sexual.

A lei de Deus aplica-se ao ser imortal, o 
Espírito, e este não tem cor, raça ou sexo, por-
tanto em espírito somos todos iguais, diferen-
ciando apenas pelo grau evolutivo alcançado.

Com a lei de reencarnação, tratada e com-
provada pelos depoimentos colhidos dos 
Espíritos por Allan Kardec, através dos diver-
sos médiuns podemos concluir que, “Com a 
reencarnação, desaparecem os preconceitos 
de raças e de castas, pois o mesmo Espírito 
pode tornar a nascer rico ou pobre, chefe ou 
subordinado, livre ou escravo, homem ou 
mulher... De todos os argumentos invocados 
contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, 
nenhum há que prime, em lógica, ao fato 
material da reencarnação. Se, pois, a reencar-
nação funda numa lei da natureza o princípio 
da fraternidade universal, também funda na 
mesma lei o da igualdade dos direitos sociais 
e, por conseguinte, o da liberdade.” 

A Gênese cap. 1 item 36.

Entrevistando 
Allan Kardec  
(Suely Caldas Schubert)

Tema: Aliança entre Ciência 
e Espiritismo

                Texto: Araripe Ribeiro de Aguiar
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Paternidade
alma, a �m de que não desgarre para o vício! 
Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança 
abandonada[...]”

A mensagem acima, assinada por um “Espíri-
to Protetor” fala sobre a missão dos pais em diri-
gir a alma do �lho para que este não se perca pelos 
vícios, e neste sentido, o Livro do Espíritos nos 
esclarece na pergunta 208 feita por Allan Kardec 
aos Espíritos:

Nenhuma in�uência exercem os Espíritos dos 
pais sobre o �lho depois do nascimento deste? 

“Ao contrário: bem grande in�uência exer-
cem. Conforme já dissemos, os Espíritos têm que 
contribuir para o progresso uns dos outros. Pois 
bem, os Espíritos dos pais têm por missão desen-
volver os de seus �lhos pela educação. Constitui-
lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados, se 
vierem a falir no seu desempenho.”

Nesta perspectiva, quando falarmos sobre a 
gratidão dos �lhos, não cabem a estes julgar seus 
pais por suas faltas na criação dos �lhos, pois cada 
pai, em assim procedendo, haverá de prestar 
contas com sua própria consciência e com Deus, 
cabendo aos �lhos agir sempre com gratidão pela 
oportunidade da vida que receberam deles. 
Assim, respeitar e amparar seus pais nas necessi-
dades e na velhice, é um dever de cada �lho, como 

Texto:  Eduardo BertoliniN  o mês de agosto comemoramos o dia dos 
pais. É uma data que homenageia os pais, e varia 
de acordo com os países. No Brasil é celebrado no 
segundo domingo de agosto. Neste dia as famílias 
se reúnem, conforme suas possibilidades, em 
agradecimento aos pais (�gura paterna), pais 
biológicos ou não, mas que na visão espiritual 
exercem um papel de extrema importância na 
existência de todos nós. 

A Doutrina Espírita nos esclarece sobre a Lei 
de Reencarnação como meio de aperfeiçoamento 
do espírito através das experiências, expiações e 
provas que devem ser experimentadas na carne, e 
cada um de nós está vivendo esta oportunidade 
bendita, porque por colaboração a nós, nossos 
pais aceitaram, por amor ou por necessidade, a 
missão da paternidade. E os pais que por amor 
decidiram adotar seus �lhos, merecem destes 
igual gratidão, ou mais ainda, pois cumprem a Lei 
de Caridade e agradam a Deus, conforme descrito 
no Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo 
XIII item 18: 

“Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubésseis 
quanto é  triste ser só e abandonado, sobretudo na 
infância! Deus permite que haja órfãos, para 
exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina 
caridade amparar uma pobre criaturinha aban-
donada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a 

nos esclarece o Evangelho Segundo o Espiritismo 
no item Piedade Filial: 

“Se a lei da caridade manda se pague o mal 
com o bem, se seja indulgente para as imperfei-
ções de outrem, se não diga mal do próximo, se 
lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os 
inimigos, quão maiores não hão de ser essas obri-
gações, em se tratando de �lhos para com os 
pais!’’ 

Sejamos, pois, gratos aos nossos pais, e bus-
quemos demonstrar esta gratidão, não somente 
em um único dia no ano, mas a cada dia e a cada 
oportunidade, sempre.

    Assistência e Promoção Social Espírita es-
tá alicerçada sobre os princípios da caridade 
ensinada por Jesus. No capítulo XV do Evangelho 
Segundo o Espiritismo, intitulado como: “Fora 
da caridade não há salvação”, encontramos a 
Parábola do Bom Samaritano, onde Jesus perso-
ni�ca o outro na �gura do homem caído encon-
trado pelo Samaritano. Se nos detivermos atenta-
mente na sutileza do ensinamento, percebere-
mos que diferente dos demais personagens en-
volvidos na história, Jesus não traz a descrição 
sobre a identidade do homem caído. Jesus não 
fala sobre: cor, sexo, idade, raça, etnia, crença, 
status etc. O Mestre tão somente enfatiza ao dou-
tor da lei que o PRÓXIMO do samaritano estava 
materializado no homem que foi encontrado 
com necessidades extremas. 

O Espiritismo tem como premissa basilar, 
assistir, e cabe à Assistência e Promoção Social 
Espírita, tomada pelos ensinos do Cristo a in-
cumbência de servir de linha mestre, exemplo, 
modelo e �o condutor para que os iniciantes e 
adeptos do espiritismo consigam enxergar e 
encontrar o “Seu próximo” no outro caído, que a 
todo tempo e de diversas maneiras cruzam nas 
nossas vidas e inevitavelmente movimentam os 
nossos sentimentos.

Conforme consta na questão 886, de O Livro 
dos Espíritos, o verdadeiro sentido da palavra 
caridade, como a entendia Jesus é a: “Benevolên-
cia para com todos, indulgência para com as im-
perfeições alheias, perdão das ofensas.” Ela vai 
além da esmola, ou seja, deve estar carregada de 
amor. O amor e a caridade são complementos da 
Lei de Justiça, pois amar ao próximo é fazer todo 
o bem que nos seja possível e que desejaríamos 
nos fosse feito.

A expressão da caridade, à luz do Espiritismo, 
reúne todos os elementos da promoção social, 
mas seu olhar vai além, para ver o outro em sua 
condição de Espírito perfectível e imortal e não 
apenas em seu estado transitório, ou aspecto 
material, ético, moral e social. É a promoção do 
ser humano em sua integralidade, numa perspec-
tiva de sobrevivência e imortalidade. Portanto, a 
fundamentação espírita da assistência e promo-
ção social é abrangida e revestida pelo conceito 
de caridade como entendia Jesus.

Diante do exposto, o Departamento ou área 
da Assistência e Promoção Social Espírita, co-
nhecida no Centro Espírita Casa de Jesus como, 
DAPSE, tem como objetivo criar um espaço de 
convivência que favoreça o processo evolutivo do 
Espírito encarnado através do trabalho, da bene-

volência e da fraternidade, com vistas à transforma-
ção da sociedade pelo pleno exercício da caridade 
cristã. 

O DAPSE, também objetiva proporcionar ao 
frequentador e ao trabalhador do Centro Espírita 
uma grande oportunidade de exercitar o seu apri-
moramento íntimo pela vivência do Evangelho, 
junto aos indivíduos e aos trabalhos desenvolvidos 
pela área. (Documento de Orientação ao Centro 
Espírita – OCE, Cap. VIII, item 3-b). 

Outro destaque é a necessidade das casas espíri-
tas conhecerem as leis existentes que regulam a 
Política de Assistência Social no Brasil para que o 
trabalho seja mais efetivo. Todavia a assistência 
espírita diferencia-se da primeira pelo emprego do 
sentimento e exercício do amor espelhado no Evan-
gelho de Jesus.

Hoje a minha gratidão a Deus pelos inúmeros 
amigos de ontem e de hoje, amigos que já partiram e 
outros que estão partindo. Amigos sinceros e ver-
dadeiros que souberam converter teoria em prática, 
que amaram transformando retalhos de tecido em 
abrigos de amor, que nos deixam saudades e o cora-
ção jubiloso. Realmente amigos caros e valiosos que 
amaram o próximo e trouxeram Jesus para perto de 
nós.

A Texto:  Claudio Souza

Assistência e Promoção Social Espírita
 Um caminho para aumentarmos a nossa intimidade com Jesus
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com o início de mais um trabalho do “Evangelho 
no Lar”, na Casa de Jesus, aos domingos 21h, on-
line, oportunidade de servir com amor à causa 
do Evangelho e do Espiritismo. Uma forma de 
expressarmos gratidão por esse manancial de luz 
que, em todos os tempos, vem nos enriquecendo 
e felicitando, ensinando-nos a respeito de Deus, 
do próximo, da vigência das Leis Divinas.

O tempo da reunião, são minutos abençoa-
dos que debruçando sobre suas palavras espraia-
mos o consolo e reencontramos nas personagens 
incontáveis da Boa Nova, a motivação, a lição 
certa, o ideal concretizado pelo testemunho no 
Bem, ao contato com o Mestre. Solidi�camos o 
conhecimento, a vivência do Evangelho, estreita-
mos laços, integrando mais companheiros da 
Casa e agregando novos irmãos para a grande 
família que formamos na Seara. Levarmos o 
Evangelho a muitos lares seja para família-amor 
ou família-prova é um convite-amor, sabemos 

om Jesus Cristo teve início, na Terra, a pre-
paração espiritual para a regeneração, desce das 
esferas de luz da Espiritualidade superior para 
orientar o homem na direção do aperfeiçoamen-
to. “Brilhe a vossa luz” é a palavra de ordem, 
suave e enérgica ao mesmo tempo.

Jesus vem, dialoga com os discípulos, e o 
Evangelho brilha até hoje, traçando as normas 
do Reino do Amor para a elevação da Humani-
dade.

Depois Dele, espalharam-se os discípulos 
levando as notícias da Boa Nova que vem sendo 
colocado para clarear o nosso caminho.

O Evangelho Segundo o Espiritismo não tem 
outro objetivo senão o de conclamar-nos ao 
estudo e entendimento das sempre novas pala-
vras de Jesus. Fonte inesgotável de ensinos e 
exemplos.  

A época de elaboração deste texto coincide 

que Ele chega sempre como base e alicerce, leva-
rá a fundamentação, vibração amorosa para a 
nossa célula mater e por consequência para a 
base da sociedade-luz e sociedade-amor que o 
mundo conhecerá. Entendemos que o serviço de 
expansão do Evangelho prossegue e prosseguirá 
in�nitamente edi�cando as bases de uma 
Humanidade regenerada.

Em “50 Anos Depois”, obra ditada por Emma-
nuel, psicogra�a de Francisco C. Xavier, mostra-
nos a importância do Evangelho no decorrer dos 
milênios.  Reencarnado como Nestório, escravo, 
em pregação comenta: (...)  “– Para tanger o pon-
to evangélico desta noite, lembremos que Jesus não 
podia condenar os laços humanos e sacrossantos 
da família, mas suas palavras, proferidas para a 
Eternidade, abrangem e abrangerão todas as 
situações e todos os séculos vindouros, de modo a 
demonstrar que a fraternidade é o seu alvo e que 
todos nós, homens e grupos, coletividades e povos, 
somos membros de uma comunidade universal, 
fraternidade, essa, que um dia nos integrará a 
todos como irmãos bem-amados, e para sempre.”

Para concluir, nos apropriamos de uma cita-
ção de Emmanuel, do livro Vinha de Luz porque 
entendemos que é signi�cativo para a tarefa que 
estamos abraçando.

“É convite ao trabalho santi�cante, plani�ca-
do no Código do Amor Divino. Se a candeia 
ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada 
resplende, consumindo a energia que a usina lhe 
fornece, ofereçamos a instrumentalidade de 
nossa vida aos imperativos da perfeição, para 
que o ensinamento do Senhor se revele, por 
nosso intermédio, aclarando a senda de nossos 
semelhantes.

O Evangelho é o Sol da Imortalidade que o 
Espiritismo re�ete, com sabedoria, para a atuali-
dade do mundo.

Brilhe vossa luz! - proclamou o Mestre.”

Evangelho no Lar 
Caminhando com Jesus

C

Texto:  Eliana Mara Dellatorre

“Aos trabalhadores do Evangelho,

Há uma falange de trabalhadores,

Espalhadas nas sendas do infinito

Desde as sombras do mundo amargo e aflito,

Aos espaços de eternos resplendores.

É a caravana de batalhadores

Que, no esforço do amor puro,

Rompe algemas de treva e granito,

Aliviando os seres sofredores.

Vós que sois sobre a Terra, os companheiros

Dessa falange lúcida de obreiros, 

Guardai-lhe a sacrossanta claridade;

Não vos importe o espinho ingrato e acerbo,

Na palavra e nos atos, sede o Verbo,

De afirmações da Luz e da Verdade.

Evangelho de Jesus em todos os tempos.”  

(Livro: Parnaso de Além-túmulo)



Agosto de 2021

 s instituições com �ns sociais são corpos 
formados para promover a integração dos 
membros de uma sociedade. Algumas insti-
tuições sociais, como o Estado e a Igreja, 
unem os indivíduos de acordo com aspectos 
com os quais os membros de tais instituições 
comungam de valores idênticos. Em outros 
casos, como a escola e o trabalho, as institui-
ções sociais são meios de contribuir com a 
evolução social e econômica do indivíduo. 

A religião é a transformação dos valores 
religiosos em uma instituição social capaz de 
unir indivíduos de uma mesma crença. Co-
mo verdadeiros espíritas a responsabilidade 
que temos para com o nosso próximo se am-
plia pelo conhecimento das bases em relação 
a caridade e a máxima do Cristo de amar aos 
outros como a si mesmo. No Cap. XI do “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo”, no item 4, 
encontramos as orientações dos Espíritos 
Superiores: “Amar o próximo como a si mes-
mo: fazer pelos outros o que quereríamos que 
os outros �zessem por nós, é a expressão mais 
completa da caridade, porque resume todos os 
deveres do homem para com o próximo. Não 
podemos encontrar guia mais seguro, a tal 
respeito, que tomar para padrão, do que deve-
mos fazer aos outros, aquilo que para nós dese-
jamos.”

Existem pessoas que não entendem outra 
caridade, além daquela que se veste de ofer-
tar aos necessitados apenas quando calami-
dades públicas se achegam, na maioria das 
vezes pelos comovedores anúncios da im-
prensa. Não cabe discutir as intenções desse 
ou daquele grupo de pessoas, que mais para 
exposição do que por caridade oferta a ajuda. 
A caridade é a expressão do amor cristão, 
deve abranger todas as manifestações de 
nossa vida, e estar em cada sentimento e ação 
nossa e não aguardando apenas momentos 
especí�cos apara demonstrá-la.

Nesses tempos em que vivemos está mui-
to claro a importância das grandes e das pe-
quenas instituições no trabalho de auxílio 
dos mais necessitados, pois a Doutrina Espí-
rita nos esclarece de forma objetiva: “Fora da 
caridade não há salvação”.  A Casa de Jesus 
tem sua �lial no Bairro Conde Vila Verde na 
Cidade de Camboriú, sendo o braço de Insti-
tuição Social totalmente baseada na carida-
de, atendendo a comunidade ali estabelecida, 
auxiliando com o apoio material tão necessá-
rio como a cesta básica e o bazar de roupas e 
calçados, além do alimento espiritual através 
das atividades internas de exposições doutri-

nárias, atendimento espiritual, evangeliza-
ção e o�cinas para auxiliar no desenvolvi-
mento de todos os que precisam. É a Carida-
de na Prática! 

Importante indicar que neste momento 
ainda em razão da Pandemia de Covid_19 as 
atividades do NEES – Núcleo Espírita Erna 
Schmidt estão suspensas, permanecendo 
apenas a entrega da cesta básica e material de 
evangelização uma vez ao mês e o bazar de 
roupas e calçados com programações que são 
informadas a comunidade.  

Nesse sentido, e como estamos em Agos-
to, o mês dos Pais, um grande exemplo de 
caridade é a missão da paternidade que não 
se resume a oferecer o corpo material, mas 
sustentar, amparar, dar segurança, educar, 
estimulando o desabrochar das potencialida-
des divinas incrustadas no âmago desse espí-
rito imortal, en�m, amá-lo e reconduzi-lo 
para Deus. Os ensinamentos cristãos, à luz da 
Doutrina Espírita, tornam a tarefa da pater-
nidade bastante facilitada, uma vez que, des-
de logo, se compreende que o �lho que chega 
à nossa casa é um ser espiritual, com a sua 
individualidade inteiramente preservada e 
constituída da bagagem que construiu em 
outras existências com o conhecimento que 
obteve e consolidou, com as virtudes que 
conquistou e, também, com os erros, males e 
equívocos que não conseguiu superar e repa-
rar anteriormente e, em geral, no pleno exer-
cício de seu livre-arbítrio.

Na questão 582 de O Livro dos Espíritos, 
Allan Kardec questionou se a paternidade 
pode ser considerada como uma missão e os 
espíritos responderam: “É, por certo, uma 
missão; é um dever muito grande que implica, 
mais do que o homem possa avaliar, sua res-
ponsabilidade diante do futuro”.

A

Instituição com Fim Social
Caridade na Prática

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT
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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!

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)

https://padlet.com/Espiritismo/cj_online

                Texto: Emerson Ramos Melzi

ESTAMOS ACEITANDO DOAÇÕES

tel:4733607708
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988048345
http://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
http://www.youtube.com/CentroEspiritaCasadeJesus
http://padlet.com/Espiritismo/cj_online
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Rua 600, nº 123 
Centro

Balneário Camboriú

Muito antes da valiosa contribuição da psiqui-

atria e da psicologia, o Espiri�smo demons-

trou que, sem uma visão espiritual da existên-

cia �sica, a própria vida permaneceria sem 

sen�do ou significado. 

Embora estas ciências tenham contribuído enormemente para a solu-

ção dos conflitos humanos, a visão materialista adotada ainda deixa 

lacunas que somente a visão espírita pode preencher. A necessidade do 

autodescobrimento, em uma panorâmica completa e racional, torna-se 

inadiável, a fim de favorecer a recuperação, quando em estado de 

desarmonia, ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos laten-

tes. Enquanto não se conscien�ze das próprias possibilidades, o indiví-

duo aturde-se em conflitos de natureza destru�va, ou foge espetacular-

mente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de vária 

ordem, que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos mo-

mentaneamente. 

Neste livro, Joanna nos fornece reflexões importantes para trilharmos 

nossa caminhada com mais luz.

Autodescobrimento:
Uma busca interior

pelo Espírito de Joanna de Ângelis
Psicografado por Divaldo Franco

Texto: André Almeida

Aulas da Vida
Francisco Cândido Xavier

Luz Imperecível
Honório Onofre de Abreu

Tramas do Destino
Divaldo Pereira Franco

INFORMAÇÃO & CULTURA

Companheiros  vár ios 
convidam-nos para sim-
pósios e reuniões outras, 
nas quais possamos minis-
trar conhecimentos, em 
torno da Espiritualidade.
Entretanto, como fazer 

isso, se não somos professores e sim alunos da 
evolução? E concluímos: por que não aprender-
mos juntos? Daí nasceu à ideia de formação 
deste volume que certamente pode e deve ser 
acompanhada por outros, de autoria dos ami-
gos encarnados, mais habilitados que nós mes-
mos para dialogar com segurança, sobre os 
elevados temas da alma e do destino, da exis-
tência e do amor.
Aulas? Comentamos as da vida, a escola oni-
presente do espírito. 

“Luz Imperecível” é destina-
da aos que buscam conhecer 
e àqueles que se dedicam ao 
estudo sistemático do Evan-
gelho de Jesus à luz da Dou-
trina Espírita.
O livro traz o resultado de 
anos de dedicação e estudo 

da Boa Nova por companheiros do Grupo 
Espírita Emmanuel (fundado em 1957 no bairro 
Carlos Prates, em Belo Horizonte), segundo o 
método denominado “Miudinho”, que resgata a 
pureza e a simplicidade do Cristianismo dos 
primeiros tempos.
Tendo como chave interpretativa a Doutrina dos 
Espíritos, “Luz Imperecível” oferece não somen-
te ângulos para re�exão no terreno interpretati-
vo do texto estudado, mas também ampliadas 
possibilidades ao leitor, para exame, com êxito, 
de outras passagens do Novo Testamento.

'Tramas do destino'' nos apre-
senta a história real do Espí-
rito Ártemis, que abre mão de 
sua condição feliz no mundo 
espiritual para ajudar antigos 
afetos, numa reencarnação 
difícil, não por débito, mas 
por amor. Mostra a vida de 

renúncia deste Espírito, numa pequena cidade do 
interior da Bahia, frente às obsessões perniciosas, 
enfermidades como a hanseníase e dores morais 
superlativas, a �m de promover a redenção do seu 
clã. Atesta os benefícios dos ensinamentos espíri-
tas, tendo na reencarnação a explicação dos sofri-
mentos humanos. Objetiva alertar e consolar aos 
que, na trama dos destinos, se veem atados nas 
redes dos compromissos procedentes das vidas 
passadas. Ressalta-se a vitória do amor vencendo o 
túmulo, já que a morte não existe, re�etindo a 
verdade do Amor, Justiça e Misericórdia divina.

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
http://padlet.com/Espiritismo/cj_online
https://forms.gle/arJojzTW9ewfTrb36
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988129952
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997724337
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