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futuro e nas Leis Divinas, nos preservarão a 
saúde física, mental e espiritual. 

Nossa vida é o maior presente de Deus, 
para que possamos contribuir na construção 
do mundo melhor que todos almejamos. Não 
necessitamos de grandes obras individuais, 
juntos ergueremos o projeto Divino pela ação 
da fraternidade e solidariedade, com bom 
ânimo e alegria! 

A união é a chave da força necessária para 
vencermos as di�culdades do dia a dia. 
Olhem ao redor, mas não esqueça de si mes-
mo. Deem as mãos uns aos outros, vivam o 
amor ao próximo, principalmente em famí-
lia, usufruam do Evangelho no Lar, que é um 
momento único de luz e fonte viva de amor 
pleno, o qual alimenta a todos.

Avante todos os bons operários para a boa 
obra, aonde Deus os posicionou. Coopere-
mos com Jesus!  Coragem, irmãos!

Votos de muita paz e boa leitura.

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

elebramos no dia 07 de setembro 199 
anos da Independência do Brasil e, com a luz 
da Doutrina Espírita, entendemos que tudo 
está interligado e que a missão principal do 
nosso querido País é pulverizar amor, fé raci-
ocinada e o Evangelho de Jesus para o mundo 
inteiro. Con�ra no artigo “Brasil, Coração do 
Mundo, Pátria do Evangelho” a missão da 
terra brasileira e como podemos cooperar, 
sendo bons operários.

São muitos os exemplos de bons tarefeiros 
que esta edição ilustra: Leopoldo Machado, foi 
um dos incansáveis operários da causa espíri-
ta no Brasil; Martins Peralva, exemplo de 
autêntico servidor de Jesus; José Herculano 
Pires, dedicou a maior parte da sua vida na 
divulgação da Doutrina Espírita; Auta de 
Souza, em Espírito, inspira Divaldo P. Franco 
a iniciar atendimento às famílias necessita-
das, com auxílio de vários operários anôni-
mos, inspiração para todos nós que almeja-
mos um mundo melhor.

“Eu vim para que tenham vida e vida 
com abundância”. Jesus. João 10.10

O Jornal Essência Divina adere ao Setem-
bro Amarelo, que é dedicado à prevenção e 

conscientização contra o suicídio, traz vários 
artigos esclarecedores e consoladores para 
que lembremos sempre de valorizar a vida, de 
buscarmos conhecimento e aliviar os senti-
mentos, e indica o quanto a Doutrina Espírita 
tem a contribuir e que está em nossas mãos a 
busca, num tesouro inigualável ao nosso al-
cance, pela misericórdia Divina.

 Nosso Espírito imortal tem como missão 
evoluir moralmente e devemos aquecer nosso 
coração sentindo que Jesus, Nosso Modelo e 
Guia, está no comando do Planeta e não esta-
mos sozinhos. Em O Livro dos Espíritos e toda 
a Obra Básica trazida por Kardec, há um ma-
nancial esclarecedor de dúvidas sobre o futu-
ro, que fortalece a fé e a coragem.

Joanna de Ângelis, boa operária do Bem, 
nos esclarece da necessidade de despertar 
para ser feliz, pois o ser contemporâneo, sedu-
zido pelas ambições do poder e pela materiali-
dade que propicia luxo, lazer e gozos, perma-
nece adormecido para as responsabilidades 
espirituais.

Neste momento grave que estamos viven-
do, desenvolver as virtudes como a calma e a 
resignação, a esperança e a fé, a con�ança no 

C

Inglês, Literatura (inclusive muita litera-
tura religiosa), Música e Desenho. Leu 
obras de Victor Hugo, Lamar�ne, Cha-
teaubriand e Fénelon. Aos catorze anos, 
recebeu o diagnós�co de tuberculose, e 
teve que interromper seus estudos no 
colégio religioso, mas deu prossegui-
mento à sua formação intelectual como 
autodidata. Compôs uma obra poé�ca 
singular na História da Literatura Brasi-
leira "Horto", seu único livro, é um cân�-
co de dor, mas, também, de fé cristã. Foi 
através de Chico Xavier, que ela, revelou 
sua iden�dade, transmi�ndo suas 
poesias enfeixadas em 1932, na primeira 
edição do "Parnaso de Além-Túmulo", 
pela Federação Espírita Brasileira.

Auta de Souza 
nasceu em Macaí-
ba, Rio Grande do 
Norte, em 12 de 
setembro de 1876 
e faleceu em 7 de 
fevereiro de 1901, 
em Natal. Filha de 
Elói Castriciano de 

Souza e Henriqueta Leopoldina Rodri-
gues. Órfã aos três anos pela morte dos 
pais por tuberculose, foi criada por sua 
avó materna, Silvina Maria da Conceição 
de Paula Rodrigues, conhecida como 
Dindinha, em Recife. Estudou no Colégio 
São Vicente de Paula, dirigido por freiras 
vicen�nas francesas. Aprendeu Francês, 
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Datas Espíritas
de Setembro

Setembro de 2021

02/09/1914 - Desencarne de Albert de Rochas, 
pesquisador francês. A Federação Espírita Bra-
sileira publica o seu livro A Levitação.
03/09/2007 - Desencarne de Martins Peralva - 
despontou como expoente do Espiritismo, com 
seu exemplo de autêntico servidor de Jesus, em 
lições vivas de devotamento à causa Espírita. 
Em Minas Gerais, escreveu cinco obras evangé-
lico-doutrinárias de reconhecido valor: Estu-
dando a Mediunidade, Estudando o Evangelho, 
O Pensamento de Emmanuel, Mediunidade e 
Evolução e Mensageiros do Bem.
04/09/1991 - Desencarna o médium psicógrafo 
João Nunes Maia.
05/09/1890 - Desencarna Lea Fox, uma das 
conhecidas irmãs Fox, médiuns que deram iní-
cio aos fenômenos de Hydesville.
06/09/1881 - Realiza-se o I Congresso Espírita 
do Brasil, no Rio de Janeiro (RJ).
06/09/1881 - O Imperador D. Pedro II recebe 
uma comissão de espíritas do Rio de Janeiro que 
lhe entrega um documento narrando as perse-
guições sofridas e pedindo justiça.
07/09/1947 - Divaldo Pereira Franco funda o 
Centro Espírita Caminho da Redenção.
09/09/1853 - Reencarne de Pedro Richard. 
Trabalhador da mediunidade de cura, que fez 
dele instrumento dos Espíritos Superiores.
09/09/1948 - Sob orientação do Espírito Auta de 
Souza, o médium Divaldo Pereira Franco inicia 
a Caravana Auta de Souza, no Centro Espírita 
Caminho da Redenção, para atendimento a 
famílias necessitadas, com o auxílio de vários 
colaboradores.
22/09/1868 - Reencarne de Cairbar Schutel, 
médium, escritor e divulgador da doutrina espí-
rita.
25/09/1914 - Reencarne de José Herculano 
Pires. Ele foi diretor fundador da revista "Edu-

cação Espírita" publicada pela Edi-
cel. Espírita desde a idade de 22 anos 
não poupou esforços na divulgação 
falada e escrita da Doutrina Espírita, 
tarefa essa à qual dedicou a maior 
parte da sua vida. Durante 20 anos 

manteve uma coluna diária de Espiritismo nos 
Diários Associados com o pseudônimo de 
Irmão Saulo. Durante quatro anos manteve no 
mesmo jornal uma coluna em parceria com 
Chico Xavier sob o título "Chico Xavier pede 
Licença". Autor de 81 livros de Filosofia, Ensai-
os, Histórias, Psicologia, Pedagogia, Parapsico-
logia, Romances e Espiritismo, vários em par-
ceria com Chico Xavier, sendo a maioria intei-
ramente dedicada ao estudo e divulgação da 
Doutrina Espírita.
25/09/1926 - O médico Dias da Cruz preside o 
Primeiro Congresso Brasileiro de Homeopatia.
26/09/1943 - Desencarne do Dr. Guillon Ribei-
ro, ex-presidente da Federação Espírita Brasi-
leira e tradutor das obras de Kardec.
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declina” e assim segue todos os dias, nos 
convidando a termos um novo brilho a 
cada dia. E como estamos olhando cada 
amanhecer? Com gratidão e resignação 
diante das nossas atividades, da nossa famí-
lia, dos nossos amigos? Gosto de lembrar 
que seja lá quem temos ao nosso lado, fo-
mos nós que escolhemos. Estamos sendo 
amigos de nós mesmos? Como você se 
cuida, quantos abraços você já se deu hoje? 
E nas pessoas que moram com você? Ah!! 
está esperando ganhar? É importante co-
municar, pedir ao outro e também entre-
gar.

Rabindranath Tagore nos presenteia 
com “Levo dentro de mim um peso ago-
nizante: o peso das riquezas que não são 
doadas aos demais. Meu coração está 
angustiado pelo peso dos tesouros que 
não entreguei a ti...”. Até quando vamos 
economizar amor? Se há uma solução para 
todos os problemas é a amorosidade que 
empregamos em nossas ações. Estamos 
aqui para aprender a amar.

Se estamos com di�culdades, com 
sofrimentos, vamos buscar ajuda, sempre 
haverá uma mão para acolher a nossa, ao 
exercitarmos a humildade de “pedir” en-
contraremos com quem conversar, e o 
CVV - Centro de Valorização da Vida,  esta 
instituição nobre, nos mostra o quanto 
falar, cuida, cura, alivia, propicia novos 
olhares. 

Aceitar falar dos nossos traumas, das 
nossas dores, dos nossos sofrimentos, pos-
sibilita darmos pequenos passos dentro do 
caminho de nós mesmos. Dialogar - a 
conversa entre duas ou mais pessoas com 
amorosidade e presença, seja um amigo, 
seja no Atendimento Fraterno, seja com 
um psicólogo, seja na família, vai dar alivio, 
novos olhares, soluções até então não vis-
lumbradas. 

Tem uma música que diz: “tudo dói, dói 
até passar.” E nosso querido Chico nos 
ensinou “Tudo passa”.

 ia 10 de setembro é o dia mundial de 
prevenção ao suicídio, e no mês de setem-
bro temos o “Setembro Amarelo”, onde 
instituições e estátuas, são iluminadas com 
a cor amarela, para dar destaque a este te-
ma, que tristemente está tão presente em 
nossas vidas e tão ausente de nossas con-
versas. E mesmos espíritas, ainda negamos 
falar sobre o morrer, desencarnar, fazer a 
passagem de volta ao plano espiritual.

No livro IV, capítulo I do Livro dos 
Espíritos, vamos encontrar a questão 943: 
“De onde vem o desgosto da vida que se 
apodera de certos indivíduos, sem moti-
vos plausíveis? – Efeito da ociosidade, da 
falta de fé e, frequentemente, da saciedade. 
Para aquele que exercita suas faculdades 
com um objetivo útil, e segundo suas apti-
dões naturais, o trabalho, não tem nada de 
árido e a vida se escoa mais rapidamente. 
Ele suporta as vicissitudes com tanto mais 
paciência e resignação, quanto age tendo 
em vista uma felicidade mais sólida e mais 
durável que o espera.”

Este capítulo é duro em suas palavras, 
nos lembrando que ao cometermos faltas, 
não estamos sendo resignados e nem sub-
missos à vontade do Criador. Quando bus-
camos considerações e justi�cativas, ainda 
na nossa existência terrena, sem olhar para 
o futuro, quando perdemos de vista a Vida 
Eterna, temos um alerta fundamental de 
que não podemos e nem devemos dispor 
de nossa vida, só Deus tem este direito. Nos 
fala dos desgostos, da di�culdade de su-
portarmos as tarefas que escolhemos, do 
desejo de aliviar nossa família da vergonha 
de atos cometidos... e todas estas questões 
serão analisadas no plano Divino, nos es-
clarecendo de que as consequências de 
reparação seguirá com aquele que a falta 
cometeu. 

Se vivermos com medo de viver, assim 
morreremos. O psicólogo Jung nos convi-
da a ver a morte com a metáfora do dia: “O 
sol nasce, se eleva para o ápice e depois 

Valorização da Vida

D Texto: Elaine Marta



Pergunta: O que leva uma pessoa a desistir de 
viver? O que a leva ao suicídio? 
Resposta : “Postos de lado os que se dão em estado 
de embriaguez e de loucura, aos quais se pode 
chamar de inconscientes, é incontestável que tem 
ele sempre por causa um descontentamento, qua-
isquer que sejam os motivos particulares que se 
lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só 
é desventurado por um dia e que melhores serão 
os dias que hão de vir, enche-se facilmente de 
paciência. Só se desespera quando nenhum ter-
mo divisa para os seus sofrimentos. E que a vida 
humana, com relação a eternidade, senão bem 
menos que um dia? Concebe-se o suicídio quan-
do a vida é sem esperança; procura-se então fu-
gir-lhe a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao 
contrário, a esperança fortalece-se porque o futu-
ro se nos desdobra.”
Como é do seu conhecimento, existem, hoje em 
dia, médicos que “ajudam” as pessoas que quei-
ram pôr termo a vida e que, por motivo de doen-
ça ou outro qualquer, não conseguem realizar o 
suicídio. Um desses médicos inclusive, é denomi-
nado de “Dr Morte”, exatamente por ter essa 
especialização que, segundo ele, provoca a morte 
sem dor. Também se tem notícia de um escritor 
que publicou um manual para instruir qual a 
melhor maneira de se suicidar. O que dizer dian-
te desses absurdos?
“A incredulidade, a simples dúvida sobre o futu-
ro, as ideias materialistas, numa palavra, são as 
maiores incitantes ao suicídio; ocasionam a co-
vardia moral. Quando homens de ciência, apoia-
dos na autoridade do seu saber, se esforçam por 
provar aos que os ouvem ou leem que estes nada 
têm a esperar depois da morte, não estão de fato 
levando-os a deduzir que, se são desgraçados, 
coisa melhor não lhe resta se não se matarem? 
Que poderiam dizer para desviá-los dessa conse-
quência? Que compensação lhes podem oferecer? 
Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não 
ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o 
único remédio heroico, a única perspectiva, mais 
vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, 
para sofrer por menos tempo.” 

A
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Necessitamos um
Outro Olhar

Essência Divina

  o longo dos séculos os habitantes da 
Terra têm vivenciado inúmeras inquietações, 
frutos de nosso orgulho e egoísmo. Estudio-
sos de diversas áreas do pensamento vêm a 
todo momento nos alertando para a necessi-
dade de olhar para dentro de nós. O Cristo em 
toda a sua sabedoria de forma direta ou atra-
vés de seus diversos emissários nos mostra a 
necessidade deste mesmo olhar e ainda mais, 
que não deveríamos nos deixar contaminar 
pelos humores do ambiente externo. Paulo de 
Tarso também vem nos dizer que devemos 
viver no mundo sem ser do mundo, “que tudo 
me é lícito, mas nem tudo me convém” e 
ainda, que em tudo seríamos atribulados, mas 
não deveríamos nos angustiar, seríamos toma-
dos de perplexidade, mas não deveríamos nos 
desanimar.

Mas o que vemos diante dos nossos olhos 
no atual momento de transição de nossa casa? 
Segundo pesquisa da Universidade de São 
Paulo, o nosso país dentre onze países pesqui-
sados, apresenta números preocupantes em 
relação a ansiedade e a depressão, somos os 
líderes com 63% e 59%, respectivamente. 
Outro dado que acende o nosso alerta é que 
segundo a OMS (2020) o número de suicídios 
de jovens brasileiros já é a terceira maior causa 
de mortes, considerando todas as faixas etári-
as, tivemos em apenas um ano, 12 mil brasilei-
ros nesta condição.

Onde estaria a origem destes problemas? 
Léon Dennis nos lembra que o con�ito de 
interesses e a luta pela vida torna-se, dia a dia, 
mais ásperos. O sentimento do dever tem-se 
enfraquecido na consciência popular a tal 
ponto que muitos homens nem mesmo sa-
bem onde está o dever.  Joanna de Ângelis nos 
a�rma que, “a expressiva soma de enfermida-
des físicas e mentais atesta que o homem é um 

ser inacabado”. Manoel Philomeno de Miran-
da, destaca que “na grandeza do conhecimen-
to, nas suas mais diversi�cadas expressões, 
não tem conseguido obstar os desatinos huma-
nos de�uentes dos tormentos que tomam 
conta da criatura, que marcha sem rumo 
nestes dias tumultuosos’’. 

Eis que os tempos são chegados e a Dou-
trina Espírita vem no tempo previsto resgatar 
os ensinos do Cristo e descortinar os véus que 
cobrem a nossa razão. Joanna de Ângelis vem 
nos dizer que “as manifestações biopsicosso-
ciais da depressão resultam do processo de 
evolução inerente a todo ser e a enfermidade 
conduz aquele espírito à paisagem onde é 
convidado a reparar, a conviver consigo mes-
mo, a recuperar-se.” Léon Dennis complemen-
ta ao a�rmar que “A consciência, o “eu”, é o 
centro do ser, a própria essência da personali-
dade. Então se pôde ver que em nós se re�ete, 
se repercute todo o universo, em sua dupla 
imensidade de espaço e de tempo”.

O tempo para recuperar a nossa essência 
nos é apresentado, o amor maior mensagem 
do Cristo, surge revigorada, nos convidando a 
fazer germinar em nós, o solo fértil, estimu-
lando-nos ao exercício diário da benevolên-
cia, da indulgência e do perdão. Para isso �ca a 
assertiva de Paulo de Tarso aos Colossenses e 
que se revela por demais oportuna nos dias 
atuais. “E tudo quanto �zerdes, fazei-o de 
todo o coração, como ao Senhor, e não aos 
homens”. O Cristo pede o nosso concurso na 
nobre tarefa de nossa renovação e consequen-
te do nosso planeta, con�emos, pois, Ele 
con�a em nós. Não precisamos de grandes 
obras, nossas palavras, atos e pensamentos em 
muito podem contribuir com aqueles que 
desconhecem a origem de suas a�ições.

                Texto: Crisanto Soares Ribeiro

Entrevistando 
Allan Kardec  
(Suely Caldas Schubert)

Tema: Suicídio
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Leopoldo Machado,
Exemplo de Trabalhador Espírita

"O que deve preocupar o Movimento Espírita é a 
falta de base doutrinária de muitos confrades que, 
enleados pela grandiosidade do acervo e do en-
cantamento de tantos e belos romances, contos, 
mensagens e novelas, agradam-se e concentram-
se apenas nessa natureza de livros, deixando de 
estudar, concomitantemente ou previamente, as 
obras da Codi�cação". 

No afã de aprender, divulgar e uni�car Leo-
poldo participou de vários eventos, dentre os 
quais o I Congresso de Mocidades Espíritas do 
Brasil em 1948 e o Congresso de Uni�cação, 
realizado em São Paulo no mesmo ano, onde 
apresentou o seu "Estudo e Sugestões para o Pro-
grama de Uni�cação" que deu origem ao “Pacto 
Áureo”, sendo ele um dos signatários. Era neces-
sário consolidar os ideais de uni�cação contidos 
neste documento e ele criou a “Caravana da Fra-
ternidade”, onde foi membro atuante.  

Hoje temos um Movimento Espírita estrutu-
rado e que difunde a Doutrina Espírita para o 
mundo, graças à líderes, que em comunhão com a 
Espiritualidade Superior, consolidaram a trajetó-
ria segura com diretrizes e orientações, e nos cabe 

Texto:  Silvania da C. Picchetti BertoliniL eopoldo Machado, grande líder espírita, 
nasceu na Bahia em 30 de setembro de 1891. 
Jornalista, escritor, polemista, professor, poeta, 
compositor, orador, deixou escrito o total de 27 
livros. Frequentou a escola primária por pouco 
tempo, educando-se pelo esforço próprio e von-
tade de aprender.

Criou as Juventudes Espíritas, instituiu tam-
bém as escolas de Evangelização Infanto-Juvenil e 
foi grande incentivador da participação dos jo-
vens nas atividades espíritas, fundando ele pró-
prio a Mocidade Espírita de Iguaçu, a segunda 
mais antiga do Brasil.  Junto com sua esposa Marí-
lia Ferraz de Almeida e vários companheiros, 
fundaram o Centro Espírita “Fé, Esperança e 
Caridade”, edi�cou o Albergue Noturno “Allan 
Kardec”, o Orfanato “Lar de Jesus”, a Escola de 
Alfabetização “João Batista” e o “Ginásio Leopol-
do”, que funciona até hoje.

Leopoldo Machado foi um dos incansáveis 
batalhadores da causa espírita no Brasil, percor-
reu todo o país divulgando a Doutrina e aos com-
panheiros espíritas alertava sempre para a neces-
sidade de estudo das obras básicas, a�rmando: - 

agora dar conti-
nuidade através 
da união entre 
nós, os trabalha-
dores do Centro 
E s p í r i t a ,  q u e 
estamos atuando 
diretamente com 
a  s o c i e d a d e , 
honrando todo o 
trabalho e empe-
nho de Leopoldo 
Machado e de 
outros grandes 
Espíritos.

Leopoldo Machado voltou à pátria espiritual 
em 22 de agosto de 1956, legando ao Movimento 
Espírita Brasileiro muita dedicação e fé, ação e 
união, especialmente aos jovens e a todos os tra-
balhadores da Doutrina Espírita.

“[...] Cultuemos, acima de tudo, a solidariedade 
legítima. Nossa união, portanto, há de começar na
luz da boa vontade. [...] Emmanuel.

    través de dados recolhidos nas tradições do 
mundo espiritual, o Espírito Humberto de Cam-
pos nos oferece através da mediunidade do que-
rido Chico Xavier, uma obra que nos esclarece 
sobre as origens remotas da formação de nossa 
pátria, de seu presente e de seu futuro como cora-
ção do mundo e pátria do Evangelho. Ele nos 
explica a missão da terra brasileira no mundo 
moderno não somente no campo econômico no 
sentido de suprir as necessidades materiais dos 
povos mais pobres do planeta, mas especialmen-
te no campo espiritual a facultar ao mundo intei-
ro uma expressão consoladora de crença e de fé 
raciocinada, como celeiro de claridades.

Nesta obra Humberto de Campos cita os 
vários missionários designados ao desenvolvi-
mento da terra do cruzeiro, o papel dos escravos, 
a Incon�dência Mineira, o processo da indepen-
dência, Bezerra de Menezes com as primeiras 
experiências espíritas, o papel de Bento Mure e 
Vicente Martins, que fariam da medicina home-

opática verdadeiro apostolado, o movimento 
abolicionista, o �m da monarquia, a criação da 
república e o papel e as lutas dos primórdios do 
Espiritismo no Brasil como o Cristianismo a ser 
revivido na sua maior pureza, multiplicando as 
suas instituições alicerçadas no amor e na carida-
de, com as suas águas �uidi�cadas, a terapêutica 
do magnetismo espiritual, os elementos da home-
opatia, a cura das obsessões, os auxílios gratuitos 
no serviço de assistência aos necessitados, dentro 
do mais alto espírito evangélico, dando de graça 
aquilo que se recebeu como esmola do céu.

O Espírito Ismael recebe a designação de 
Jesus para ser o zelador dos patrimônios imortais 
que constituem a Terra do Cruzeiro, iniciar a 
construção da pátria do Seu ensinamento e culti-
var com abnegação e heroísmo, a árvore da mise-
ricórdia transplantada para cá.

O Espírito Emmanuel menciona no prefácio 
desta obra que o Brasil terá seu grande momento, 

no relógio que marca os dias da evolução da huma-
nidade, assim como outras nações já o tiveram, 
porém não mais no papel de proporcionar o pro-
gresso material como antes, mas a expressão imor-
tal na vida do espírito, representando a fonte de um 
pensamento novo, sem as ideologias de separativi-
dade, inundando todos os campos das atividades 
humanas com uma nova luz.

Dentro, pois, do Brasil, a grande obra de Ismael 
tem a sua função relevante no organismo social da 
Pátria do Cruzeiro, vivi�cando a seara da educação 
espiritual. E não tenhamos dúvida. Superior às 
funções dos transitórios organismos políticos, é 
essa obra abençoada, de educação genuinamente 
cristã, o ascendente da nação do Evangelho e o 
elemento que preparará o seu povo para os tempos 
do porvir. Por isso mesmo, cabe aos bons operários 
do Evangelho concentrar suas atividades no escla-
recimento das almas e no aprimoramento dos espí-
ritos.

A Texto:  André Graf

Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho
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sobre a imortalidade, o codi�cador na obra céu e 
inferno, de 1865, na segunda parte, relaciona o 
testemunho, já na espiritualidade maior, de algu-
mas pessoas que desencarnaram desta maneira, 
esclarecidas agora dos fundamentos da realidade 
espiritual, suas leis, que persistem para além da 
materialidade de hoje. Consolo também dos 
entes que permanecem na caminhada, ao de-
monstrar que os laços afetivos jamais se rom-
pem, pois transcendem as experiências transitó-
rias da terra.

O Espiritismo retoma a sacralidade da vida. 
Não mais restrita aos templos, aos ritos exterio-
res, faz desta uma comunhão de todas as horas, 
todos os lugares, e quanto mais robustecida a 
nossa fé, em nós e em Deus, melhor transitare-
mos nesse �uxo da vida peculiar a cada espírito.

Ligação umbilical que se expressa nas leis 
naturais, as únicas para a felicidade do homem, 
como a de conservação, que nos explica que, 
Deus nos concede para este exercício da vida 

or quê? A pergunta não cala, especialmente 
nos corações dos pais, familiares próximos de 
quem parte pela via do suicídio. Não fosse já 
su�ciente a dor da partida brusca, paira a dúvida 
inquietante sobre quaisquer indícios que se 
avistados, poderiam ter evitado a separação.

De fato, a literatura médica aponta alguns 
comportamentos que sugerem alerta. Porém, o 
difícil é cogitar, que um ente nosso, sinta dor 
desta magnitude, não distinguindo a sua origem, 
se moral, afetiva, existencial, e desconhecendo a 
nossa condição de peregrinos no tempo, julga 
extingui-la extinguindo o corpo.

Por isso, as notícias advindas com a publica-
ção de o livro dos espíritos em 1857, e dos fatos 
novos sobre esta jornada humana na terra que 
vieram à lume, são tão importantes. Do tema, a 
partir da questão 943, encontraremos os benfei-
tores tecendo considerações preciosas sobre 
várias possibilidades das causas do suicídio.

E, ainda, para que não sobrepaire dúvidas 

humana, os meios indispensáveis, já que todos 
concorremos para o cumprimento mútuo dos 
desígnios da providência. 

Assim, nenhum de nós, nenhum, renasce 
com o �to de extinguir, por si, a própria vida. 
Todo o planejamento reencarnatório visa sem-
pre o nosso êxito, o aprendizado moral, afetivo 
de que estejamos necessitados, para cujo esforço 
o planeta, os seus habitantes, os nossos laços e 
experiências anteriores e atuais, sustentarão.

De modo que a calma e a resignação, conso-
ante lemos no capítulo V do ESE – Evangelho 
Segundo o Espiritismo, resultantes desta manei-
ra de encarar a vida terrestre e da con�ança no 
futuro decorrentes, nos preservarão, a�rmam, 
contra a loucura e o suicídio.

É neste cenário então meus irmãos, que o 
sagrado se torna a argamassa do nosso pilar 
existencial. Porque somos �lhos de Deus, e este 
laço tão singular nos sustentará diante das in-
tempéries da alma, que se vê à braços com os 
dilemas difíceis, porém, momentâneos, do espí-
rito encarnado em evolução. Aceitação integral 
de nós mesmos, como somos.

E, diante desta certeza da imortalidade, a 
porta estreita, ilusória do suicídio se transforma 
em grande e ampla janela. Enxergamos cenários, 
perspectivas, com clareza e calor para os nossos 
corações, antes a�itos, que agora cadenciam 
mais con�antes, no compasso da esperança, que 
a prática do evangelho no lar tanto enraíza nos 
corações.

Os benfeitores não nos asseguraram que 
dispomos dos meios indispensáveis para persis-
tir na rota programada? Por que duvidar? Por 
quais razões não conseguimos identi�car o quê 
nos turva a visão, a percepção deste amparo, que 
se estende de Jesus por tantas mãos abençoadas, 
conhecidas e anônimas sobre nós? Acolhamos, 
pois, a nossa humanidade imperfeita, neste lugar 
e nas condições que o pai nos coloca hoje. Ficar, é 
a melhor escolha. E, amanhã meu irmão e minha 
irmã, o sol se levanta novamente. Nos contando 
deste recomeço possível a cada um de nós, é 
sempre uma vida em abundância, onde e como 
estivermos. 

P

Texto:  Fernanda Rosa

Em Defesa da Vida
“Eu vim para que tenham vida e vida com abundância”. (João 10:10)
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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.

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: Rogério Rossol

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, utensílios 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

m O Livro dos Espíritos, na questão 880, Kar-
dec pergunta à Espiritualidade: Qual o primeiro 
de todos os direitos naturais do homem? “O de 
viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar con-
tra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que 
quer que possa comprometer-lhe a existência cor-
poral.”

Essa avaliação com muita propriedade vale 
também para a nossa própria vida, nossa própria 
existência. A missão do Espírito quando encarna-
do é evoluir moralmente, passando por várias 
experiências na carne, ampliando seu saber e 
progredindo como ser, em todos os aspectos, até 
tornar-se o mais próximo da perfeição possível.

As di�culdades, provas e expiações fazem 
parte de nossa caminhada, questões inerentes à 
necessidade de progresso espiritual, porém para 
alguns seres há momentos em que a vida se torna 
um fardo pesado e muitos perdem a vontade de 
seguir em frente, quanto maior a tristeza e melan-
colia, maior o isolamento, e a sensação de que a 
vida não vale a pena. Uma viagem que parece 
longa e dolorosa e assim perdem a coragem de 
querer continuar.

A mudança de mentalidade da sociedade em 
relação a essa questão é fundamental, pois envol-
ve danos na família, na rede de amigos e na socie-
dade como um todo. Tristeza profunda, dor da 
perda, culpa e impotência. É necessária a atenção 
de todos para se evitar que nossos companheiros 
de jornada pensem em furtar a própria existência. 
Olhar para o lado, acolher e amparar sempre! 
Prestar atenção no próximo.

Na maior parte das vezes em razão do desco-
nhecimento da verdadeira vida, a espiritual, os 
seres são levados à avaliações equivocadas e ape-
go demasiado ao material, focando atenção ao 
passageiro, esquecendo que todos temos uma 
missão, e se estamos encarnados é por algum 
motivo. Em O Céu e o Inferno – 2ª Parte, Cap. I, 
Kardec nos dá a percepção correta de nossa exis-
tência: “A vida corporal, tão limitada, amesqui-
nha-se diante da vida espiritual, da verdadeira 
vida. Que lhe importam os incidentes da jornada, 
se ele compreende a causa e a utilidade das vicissi-
tudes humanas, quando suportadas com resigna-
ção?”

Exatamente por isso que precisamos conside-
rar nossa “Vida Um Presente”! Vivendo e com-
partilhando amor, caridade, auxílio, trabalhando 
e ajudando, e sempre fazendo tudo com o cora-

ção. No Núcleo Espírita Erna Schmidt (NEES), 
braço social do Centro Espírita Casa de Jesus em 
Camboriú, no bairro Conde Vila Verde, as ativi-
dades junto à comunidade em fragilidade social 
são baseadas na vivência da caridade, nas mãos 
em ação para auxílio ao próximo, seja nas o�ci-
nas, nas exposições, nos atendimentos fraternos, 
nos atendimentos médicos, na evangelização, no 
bazar, na entrega de cestas de alimentos, onde 
tarefeiros e voluntários auxiliam colocando seu 
tempo em prol do auxílio aos que precisam. Res-
saltando que neste período ainda as atividades 
presenciais estão canceladas em razão da Co-
vid_19, e apenas o bazar de roupas e calçados, e a 
entrega de cesta de alimentos e material de evan-
gelização seguem com atividades programadas, e 
seguindo todos os protocolos de segurança.

Ressaltando a necessidade de focarmos nossa 
existência em prol do auxílio mútuo e contribuir 
com a evolução do nosso próximo, Kardec per-
gunta à Espiritualidade em O Livro dos Espíritos, 
na questão 943: Donde nasce o desgosto pela 
vida? E a resposta é objetiva: “É o efeito da ociosi-
dade, da falta de fé e da saciedade!” 

Entendendo a dimensão espiritual da existên-
cia, a passagem do tempo não vai contra nós, é a 
natureza nos preparando para algo magní�co, 
envelhecer faz parte de nossa evolução. A fé em 
nossa vida e em nosso Pai, que não dá prova maior 
do que aquela que se pode suportar, garante que 
sigamos a nossa jornada sempre em frente. E que 
não se mede nossa existência pelos amigos virtua-
is ou pelas posses, o que faz com que se perca a 
noção do que é realmente importante, do que faz 
a diferença para a felicidade. A luta em favor da 
vida é e deverá ser sempre uma causa comum. 
Nossa vida é uma oportunidade. Nosso Maior 
Presente. Nossa Vida!

E

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

http://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
http://www.youtube.com/CentroEspiritaCasadeJesus
http://padlet.com/Espiritismo/cj_online
http://api.whatsapp.com/send?phone=5547988048345
tel:4733607708


Não é que eu pretenda 
matar-me. Quero apenas 
desaparecer! Sumir! Livrar-
me desta horrível sensação 
de vazio, de inutilidade da 
existência… Assim de�ne o 
personagem central deste 
romance a natureza de seu 

mal, que lhe tira a graça de viver e o leva a cogitar 
do suicídio. Ao longo destas páginas, em episó-
dios esclarecedores e emocionantes, o leitor 
acompanhará seu ingente esforço em favor da 
recuperação. E mais: em linguagem clara e obje-
tiva o autor oferece uma visão ampla das origens 
desse terrível mal à luz da Doutrina Espírita, 
com os subsídios para superá-lo ou evitar que ele 
nos surpreenda na jornada humana.
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Rua 600, nº 123 
Centro

Balneário Camboriú

Depressão e Obsessão
Alirio de Cerqueira Filho

Suicídio: Falsa Solução!
Alírio de Cerqueira Filho

INFORMAÇÃO & CULTURA

O distanciamento da cria-
tura em relação à essência 
divina, pelo culto à matéria, 
produz graves consequên-
cias. Uma delas é a depres-
são, concomitantemente 
com o processo de obses-
são, que também vem au-

mentando, cada vez mais intensamente. Em sua 
maioria, as obsessões são silenciosas. A pessoa 
obsidiada não se dá conta do processo, visto que 
a obsessão está associada com doenças de cará-
ter emocional, especialmente a depressão, ansie-
dade generalizada, síndrome do pânico, trans-
torno bipolar, fobias e até com muitas somatiza-
ções. Este trabalho aborda como se instalam 
ambos os processos, o depressivo e o obsessivo. 

O suicídio nunca será a solu-
ção para mal algum, simples-
mente porque a morte não 
existe. Pode-se matar o corpo 
a qualquer momento, contu-
do jamais a pessoa consegui-
rá aniquilar a própria vida, 
pois esta não reside no corpo, 

mas sim no Espírito que é imortal. Neste livro, 
veremos a falácia que representa o suicídio, de-
monstrando a tese de que a morte não existe e que 
o suicídio é uma falsa solução. Veremos, também, 
nesta obra o quanto é importante a valorização da 
vida e a utilização de todos os recursos para prati-
car o amor, única forma de encontrar o sentido 
existencial, e superar todo e qualquer sofrimento 
presente em nossa vida.

Depressão
Richard Simonetti

O ser contemporâneo, seduzido pelas ambi-
ções do poder e pela materialidade que lhes 
propicia luxo, lazer e gozos, permanece ador-
mecido para as graves responsabilidades espi-
rituais. Considerando-as de secundária im-
portância, na vã suposição de que podem 
remediar a situação ín�ma a qualquer instan-

te, transferem o pensamento e a emoção para o exterior, com grandes 
prejuízos da harmonia interna. 

Quando, porém, são chamados aos embates da evolução, desestrutu-
rados e desequipados, imergem na amargura ou na revolta, no medo ou 
nas fugas espetaculares, procurando evitar os desafios, ou os enfren-
tam com hos�lidade, violência, insensatez... Muita falta faz o conheci-
mento e a vivência da Doutrina de Jesus à criatura moderna. 

O Espiri�smo chega, neste momento grave, como resposta do Céu 
generoso à Terra aflita, oferecendo diretrizes, equipamentos e luzes 
que proporcionam paz. Joanna reúne, nesta pequena obra, trinta ques-
tões-desafio que ocorrem com frequência e aturdem as criaturas huma-
nas, para que o leitor medite e encontre a plenitude, desperte e seja 
feliz.

Desperte e Seja Feliz
pelo Espírito de Joanna de Ângelis
Psicografado por Divaldo Franco

Texto: André Graf

http://api.whatsapp.com/send?phone=5547988048345
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997724337
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988129952
https://forms.gle/arJojzTW9ewfTrb36
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
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