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Quando nos evangelizamos, nosso Espíri-
to adquire valores imorredouros e nos me-
lhoramos continuamente. Veja no artigo 
“Renovação Necessária”, a importância de 
aproveitarmos a oportunidade de exercício 
do amor ao próximo como o�cina prática e 
abençoada, agindo no bem comum.

E neste momento em que a vacinação já 
nos traz um cenário mais seguro, a Casa de 
Jesus continua executando o planejamento 
estabelecido pela Diretoria Executiva e inicia 
a abertura gradativa, como nos esclarece o 
artigo “Voltamos ao Trabalho Presencial”.

Rogamos a Deus o entendimento da ne-
cessidade da união e caridade mútua, em 
benefício do progresso de todos, e como nos 
diz Kardec na Revista Espírita nov/1868: 
“Ninguém trabalha para si só, mas para to-
dos, e trabalhando por todos, cada um aí 
encontra a sua parte.” 

Muita paz e boa leitura a todos.

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

niciamos o mês de novembro de 2021 com 
o coração consternado e com profundas re-
�exões.  São mais de 600 mil vidas ceifadas só 
pela Covid_19 e outras tantas seguindo o 
curso natural, para cada Espírito em evolu-
ção.  A Doutrina Espírita, no LE Q.329, nos 
alenta o coração, lembrando-nos do respeito 
que todos consagramos pelos mortos, como 
efeito natural de nossa intuição da vida futu-
ra, da imortalidade da alma. É com muito 
respeito a todos os Espíritos desencarnados e 
a seus familiares, que dedicamos o artigo 
“Finados”, onde entendemos que desenvolver 
a fé e a con�ança na imortalidade da alma, 
que a vida continua e que guardamos nossas 
características conquistadas na oportunidade 
de cada reencarnação, nos fortalece o ânimo 
para cumprirmos a jornada evolutiva com 
determinação e caridade ativa.

São muitos os Espíritos que continuam o 
trabalho de caridade para conosco como 
Juana Inés, uma das encarnações de Joanna 
de Ângelis, no séc. XVII, onde encantou a 
todos com sua inteligência e graciosidade, 
hoje nos brinda com obras magní�cas que 
realizam uma ponte entre as suas terapias 

valiosas e o amor.  Con�ram no artigo Amor, 
Imbatível Amor. 

Nesta edição destacamos personalidades 
ímpares que contribuíram com o Espiritismo 
a seu tempo, como Cesar Lombroso, Casimiro 
Cunha e nossa querida Amélie Gabrielle Bou-
det, esposa de Allan Kardec, que o acompa-
nhou e o auxiliou em toda a execução da Codi-
�cação.  Na coluna “Entrevistando Kardec”, 
vemos o interesse dele pelas crianças, como 
uma geração espírita, que se edi�ca e que 
educarão seus �lhos nos mesmos princípios, 
enquanto os velhos preconceitos desapare-
cem com as velhas gerações.

E é nessa con�ança e alegria que a Casa de 
Jesus desenvolve e fortalece continuadamente 
a Evangelização Infantojuvenil, a Evangeliza-
ção Pré-Natal e a Evangelização da Família, 
para que a Doutrina Espírita seja estudada e 
compreendida em todas as faixas etárias e ser 
a luz para os Espíritos reencarnantes.  Acom-
panhem nos artigos “Evangelização Espírita 
Juvenil” e “Jesus e o Jovem”, a explanação de 
argumentos valiosos e que nos sustentam no 
propósito de Evangelizar.

I

cimentos. Reuniu 40 especialistas da 
Universidade do México para saba�ná-
la sobre os mais diversos temas. A jovem 
de 15 anos após responder durante ho-
ras as perguntas foi aplaudida pelos pro-
fessores.
Aos 16 anos tornou-se freira pois que era 
o único caminho para as mulheres alcan-
çarem conhecimento.

Defendia o direito da mulher inteligente 
lecionar e pregar livremente. Tornou-se 
conhecida como a “Monja da Bibliote-
ca”.
Em 1695, na epidemia de peste socorreu 
os doentes até ela própria ser vi�mada.
O México a reverencia como mulher 
revolucionária e até hoje são citados 
seus poemas de amor.

Poe�sa, professo-
ra e freira, esta foi 
JUANA INÊS, uma 
das encarnações 
de Joanna de Ân-
gelis, no México 
no séc. XVII.
Numa sociedade 
rígida na qual à 
mulher só restava 
o casamento, o 
mundo da corte 

ou da Igreja, Juana Inês com 5 anos de 
idade já fazia versos e aos 12 anos apren-
deu la�m em vinte aulas, e português, 
sozinha.
Encantou a todos com sua inteligência e 
graciosidade.
Certo dia, o Vice-Rei testou seus conhe-
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Datas Espíritas
de Novembro

Novembro de 2021

01/11/1918 - Desencarne do Apóstolo do Triân-
gulo Mineiro, Eurípedes Barsanulfo. 

06/11/1835 - Reencarne de Cesar Lombroso, 
que foi um dos maiores médicos criminalistas 
do século passado. Em 1882, em seu opúsculo 
"Estudo sobre o Hipnotismo", ele ridicularizava 
as manifestações espíritas mas, convidado pelo 
prof. Morselli a estudar melhor o assunto, parti-
cipou de sessões com a médium Eusápia Palla-
dino, convencendo-se da veracidade incontes-
tável dos fatos. As pesquisas que fez com essa 
médium encontram-se no livro da sua autoria 
"Hipnotismo e Mediunidade".
Lombroso converteu-se ao Espiritismo depois 
de haver realizado experiências sobre a mediu-
nidade de Eusápia Palladino e em uma das ses-
sões com esta médium, assistiu à materialização 
do Espírito de sua própria mãe.

06/11/1940 - Realizada, em Porto Alegre (RS), 
a Primeira Exposição de Jornais, Revistas e 
Obras Espíritas. 

07/11/1914 - Desencarna Casimiro Cunha. 
Poeta fluminense e espírita dedicado, Casimiro 
Cunha nasceu em Vassouras (RJ), em 14 de 
abril de 1880. Após um acidente aos 14 anos, 
tornou-se cego de um olho, dois anos depois 
perdeu a outra visão. Desencarnou em 1914, aos 
34 anos, deixando vasta e preciosa obra literária 
poética. Em Espírito, continuou a presentear o 
mundo com histórias como a obra Cartilha da 
Natureza, psicografada por Francisco Cândido 
Xavier. Contribuiu com as obras: Cartilha da 
natureza, História de Maricota, Gotas de Luz, 
Juca Lambisca, Timbolão. 

10/11/1835 - Reencarne de Amália Domingo 
Sóler. 

10/11/1923 - Reencarne do médium João Nu-
nes Maia. Em 1973, através do espírito de 
Franz Anton Mesmer, recebe a fórmula da Po-
mada Vovô Pedro, que cura males da pele. 

11/11/1983 - O médium Divaldo Pereira Franco 
psicografa mensagem de Ernesto Bozzano em 
italiano, em Milão, Itália. 

12/11/1936 - Abertura do 9º Congresso Brasi-
leiro de Esperanto, de 12 a 17, com a participa-
ção de Ismael Gomes Braga e Carlos Imbas-
sahy. 

14/11/1849 - As Irmãs Fox realizaram as pri-
meiras demonstrações públicas de suas faculda-
des mediúnicas, no Corinthian Hall, em Ro-
chester. 

14/11/1876 - Reencarna, na Bahia, Manoel 
Philomeno de Miranda. Divaldo Pereira Fran-
co tem psicografado diversos livros desse Espí-
rito. 

20/11/1919 - Desencarna o marechal Francisco 
Raimundo Ewerton Quadros. Foi o primeiro 
presidente de Federação Espírita Brasileira. 

23/11/1795 - Reencarna Amélie Gabrielle Bou-
det, mais tarde esposa de Allan Kardec. 

29/11/1982 - Desencarne de Edgard Armond, 
ligado à Federação Espírita do Estado de São 
Paulo.
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e pode ser encontrada facilmente, a supe-
rexposição e supervalorização pessoal nas 
redes sociais, o estímulo à promiscuidade, 
dentre outros... E ter consciência disso nos 
faz admitir a importância da Evangelização 
Espírita nessa etapa da vida, pois que a 
Doutrina, na condição de Ciência, 
Filoso�a e Religião, apresenta argumentos 
sólidos, a�xados no Evangelho, que aju-
dam na construção de valores éticos e mora-
is que consequentemente norteiam a esco-
lha de melhores caminhos.

A Evangelização Espírita Juvenil, obje-
tivando não só esclarecimento doutriná-
rio, mas sobretudo a formação moral dos 
indivíduos, funciona por meio de re�e-
xões, atividades e confraternizações que 
sejam atrativas e contextualizadas à vida do 
jovem. A mensagem espírita-cristã é abor-
dada de forma participativa, onde se prio-
rizam o diálogo e a interação, favorecendo 
aos jovens investirem no autoaperfeiçoa-
mento e se perceberem como instrumen-
tos de transformação social. Outro fator 
característico da Evangelização é o acolhi-
mento, pois que os encontros não funcio-
nam como aulas estritamente didáticas, 
mas como uma reunião entre amigos que 
compartilham seus desa�os e dores, suces-
sos e alegrias, encontrando no Espiritismo, 
com o auxílio dos evangelizadores, conso-
lação, esclarecimento e inspiração à vivên-
cia evangélica.

Aqui na Casa de Jesus, em função da 
pandemia, desde o ano passado a evangeli-
zação à juventude tem funcionado em for-
mato online, todos os sábados das 17:30 às 
19:00 h. Podem participar crianças e jovens 
de dez a vinte e um anos. Elabora-se agora a 
evangelização híbrida, para que voltemos 
ao presencial sem excluir a participação 
remota dos que não puderem estar presen-
cialmente. Finalizando esse artigo, deixa-
mos, felizes, o convite a todos que quise-
rem participar: você que é jovem, venha! 
Vocês que são pais, tragam seus �lhos!

spíritos reencarnantes aqui na Terra, 
todos possuímos necessidades evolutivas, 
todos aqui estamos - retornando ao plano 
material repetidas vezes - para que diante 
das experiências cresçamos espiritualmen-
te, em inteligência, mas sobretudo em as-
pecto moral. Nesse vai e vem, ora lá ora cá, 
passando por provas, expiações e aprendi-
zados gradativos, temos, em suma, o dever 
de evangelizar-nos, de nos modelar à con-
duta d'Aquele que veio nos mostrar o cami-
nho até Deus: Jesus Cristo.

A relevância da personalidade de Jesus 
segundo o Espiritismo se encontra, dentre 
outras referências, na questão 625 de O 
Livro dos Espíritos, onde à pergunta de 
Allan Kardec "Qual o tipo mais perfeito 
que Deus já ofereceu ao homem para lhe 
servir de guia e modelo?" é dada a resposta 
pelos Imortais "Jesus".

Aceitamos, então, o Cristo como nosso 
condutor e exemplo e percebemos que, 
frente ao objetivo comum de evolução 
espiritual e religação com a Divindade, 
muitas escolas do Cristianismo buscam 
evangelizar, isto é, transmitir os ensina-
mentos contidos no Evangelho e estimular 
a prática do mesmo.

Agora, nesse contexto, como se dá a 
Evangelização Espírita, em especí�co a 
Evangelização para os jovens? E como o 
Espiritismo pode contribuir na vida da 
juventude?

A juventude é uma fase de muitas esco-
lhas que podem ser decisivas para a vida, é 
um período de transição em que o espírito 
carrega muitos questionamentos. Allan 
Kardec na questão 385 de O Livro dos 
Espíritos indaga o que representa essa fase 
importante que pode de�nir inclinações: 
“Qual o motivo da mudança que se opera 
no seu caráter a uma certa idade, e parti-
cularmente ao sair da adolescência? É o 
Espírito que se modi�ca? É o Espírito que 
retoma a sua natureza e se mostra tal qual 
era”.

Portanto, a juventude é uma fase em 
que o Espírito reencarnado possui muitas 
incertezas sobre a existência ao mesmo 
tempo em que precisa tomar importantes 
decisões, é o período em que passa a mos-
trar-se tal qual era, estando, nesse proces-
so, igualmente suscetível às in�uências e 
pressões externas, que podem aproximá-lo 
ou afastá-lo de seu objetivo primordial de 
autoaprimoramento e evangelização inte-
rior.

Aliás, fortes são tais in�uências que 
desviam do objetivo primordial nos dias de 
hoje, como exemplos, o álcool longamente 
anunciado, a droga que promete satisfação 

Evangelização
Espírita Juvenil

E Autor: André Schumann



Pergunta: A importância da educação infantil é 
hoje reconhecida, embora, na prática, ainda 
deixe muito a desejar; entretanto, é preciso 
assinalar que em muitos aspectos já está bem 
mais compreendida e valorizada. Em suas 
viagens, o senhor teve oportunidade de entrar 
em contato com famílias espíritas? E nestas, 
pôde observar as crianças recebendo uma 
educação em bases espíritas? Notou alguma 
diferença em relação às outras?

Resposta:“É notável veri�car que as crianças 
educadas nos princípios espíritas têm um 
raciocínio precoce que as torna in�nitamente mais 
fáceis de serem governadas: nós as vimos em 
grande número, de todas as idades e de ambos os 
sexos, nas diversas famílias espíritas em que fomos 
recebidos, e pudemos constatar o fato pessoal-
mente. Isto nem lhes tira a alegria, nem a natural 
vivacidade; contudo, não há nelas essa turbulência, 
essa teimosia, esses caprichos que tornam tantas 
outras insuportáveis. Ao contrário, elas mostram 
um fundo de docilidade, de brandura e de respeito 
�lial que as leva a obedecer sem di�culdade as 
torna mais estudiosas. Foi o que notamos, e essa 
observação é geralmente con�rmada. ” 

Pergunta: Neste Caso, o futuro que se delineia 
em relação à educação das crianças nos 
princípios espíritas leva-nos a crer que, 
gradualmente, teremos gerações melhores, que 
compreendem mais profundamente o sentido 
da vida terrena e a condição de que cada ser 
humano é um Espírito reencarnado?

Resposta: “Se pudéssemos analisar aqui os senti-
mentos que as crenças espíritas tendem a desenvol-
ver nas crianças, conceberíamos facilmente os re-
sultados que pode produzir. Diremos apenas que a 
convicção que têm da presença de seus avós, que 
estão ali, ao seu lado e podem incessantemente vê-
las, impressiona bem mais vivamente do que o 
temor do diabo, ao qual logo terminam por descrer, 
ao passo que não podem duvidar do que testemu-
nham todos os dias no seio da família. É, pois, uma 
geração espírita, que se edi�ca e que vai aumentan-
do sem cessar. Por sua vez, essas crianças educarão 
seus �lhos nos mesmos princípios, enquanto os 
velhos preconceitos desaparecem com as velhas 
gerações.”

‘‘E
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E Fora das Redes 
Como Você Está?

Essência Divina

   fora do story tu tá bem?” Esta 
pergunta que o estudante Matheus Munis, 
de 23 anos, publicou em suas redes socia-
is, foi motivada pelo seu ciclo social e 
familiar, onde ele percebeu diversas pes-
soas, fora das redes sociais, com compor-
tamentos em desacordo com os fatos 
reais, como duas vidas, a que posta e a que 
vive no dia a dia.

E segundo ele: "Inicialmente postei 
para entrar na onda, mas deixei aberto 
para que a pessoa me procurasse para 
conversar. Depois, minha intenção foi 
trocar uma ideia com algumas pessoas, 
entre elas, um familiar que tem esse tipo 
de comportamento"

E você, como está a sua vida virtual? 
Está em acordo com sua vida presencial, 
real? Talvez estejamos neste palco virtual 
para fugirmos das di�culdades que a 
existência nos apresenta, e aí viagens, 
compras, boas notícias, piadas, fake news, 
refeições diferentes, uma aparência de 
“vida perfeita” alivia a nossa realidade. 
Uma ilusão que nos mantém reféns, e que 
gastamos o que temos de mais precioso, o 
tempo, que é o mesmo que Vida.

Kardec ao a�rmar: “Aquele que não se 
quer dar o trabalho de estudar, é antes 
guiado pela curiosidade, que pelo desejo 
de se instruir”. E aí não aprendemos as 
nossas lições, �camos paralisados, nas 
realizações postadas nas redes. Esquecen-
do que viver é melhor que sonhar.

A vivência inter-relacional exige cora-
gem para olharmos nos olhos do outro, de 
sermos olhados, e juntos crescermos, 
realizarmos o grande encontro, para o 
desenvolvimento de cada um. Superando 
as frustrações e realizando as conquistas 
possíveis, a cada momento.

Dominique Wolton, pensador francês, 
diz o seguinte a respeito das redes sociais: 

“...retomam uma questão social muito 
antiga, que é a de procurar pessoas, ami-
gos, amor.... Porque em algum momento 
será preciso que as pessoas se encontrem 
�sicamente – e aí reside toda grandeza e 
di�culdade da comunicação para o ser 
humano”. E comunicar-se pressupõe pre-
sença de ouvir e falar, se expressar com 
afetividade e efetividade, sendo o afeto a 
ferramenta que nos impulsiona ao pro-
gresso. E se adultos �camos mais tempo 
com o celular na mão, do que conversan-
do com os demais, as crianças mais  em  
seus tablets, do que brincando com ou-
tros brinquedos e amiguinhos, cada vez 
mais sofreremos da síndrome do pensa-
mento acelerado, sem conseguir tran-
quilizar nossas mentes. E cabe a cada um 
analisar o ponto em que esta maravilhosa 
tecnologia está afetando nosso viver diá-
rio. E a qualquer momento podemos 
recorrer a recomendação de Santo Agos-
tinho, na q. 919, de O Livro dos Espíritos: 
“Quando estiverdes indecisos sobre o 
valor de uma de vossas ações, perguntais 
como a quali�caríeis se praticada por 
outra pessoa. Se a censurais nos outros, 
ela não poderia ser mais legítima, caso 
fôsseis o seu autor, pois Deus não usa de 
duas medidas na aplicação de sua justiça. 

Aquele, pois, que tem o desejo de me-
lhorar-se perscrute a sua consciência, a 
�m de extirpar de si as más tendências, 
como arranca as ervas daninhas do seu 
jardim; faça o balanço de sua jornada 
moral, avaliando, a exemplo do comerci-
ante, seus lucros e perdas, e eu vos garanto 
que o lucro sobrepujará os prejuízos.

Formulai, portanto, a vós mesmos, 
perguntas claras e precisas e não temais 
multiplicá-las: pode-se muito bem consa-
grar alguns minutos para conquistar a 
felicidade eterna.”

                Texto: Elaine Marta Raymundo

Entrevistando 
Allan Kardec  
(Suely Caldas Schubert)

Tema: Crianças
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Finados
tranquila possível.

Jesus nos exempli�ca essa serenidade na 
passagem acima.

Sempre me impressionou a maneira como ele 
falou sobre esse tema. “Derribai este templo (cor-
po), e em três dias o levantarei.’’

O que a doutrina dos Espíritos nos esclarece 
sobre tal passagem?

O Espiritismo encara a chamada “ressurrei-
ção”, não como o soerguimento de nosso amado 
Mestre em seu corpo material, mas sim daquilo 
que o apóstolo Paulo chamaria posteriormente de 
corpo Espiritual.

Jesus tinha tanta certeza, tanta convicção da 
continuidade da vida, que ele não se atemorizava 
diante desse fato natural.

Mas como podemos conquistar essa sereni-
dade?

Para os Espíritos, devemos desenvolver a 
nossa fé, ou seja, a nossa con�ança em um dos 
princípios fundamentais de nossa amada doutri-
na, que é a imortalidade da alma.

Através das comunicações mediúnicas, tão 
amplamente registradas através de cartas, livros e 
tantos depoimentos, podemos chegar à conclu-

Texto:  Alexandre EsóticoR  esponderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: 
Que sinal nos mostras para fazeres isto?
Jesus respondeu, e disse-lhes: Derribai este templo, 
e em três dias o levantarei.
Disseram, pois, os judeus: Em quarenta e seis anos 
foi edi�cado este templo, e tu o levantarás em três 
dias?
Mas ele falava do templo do seu corpo.
Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus 
discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto; e 
creram na Escritura, e na palavra que Jesus tinha 
dito. (João 2:12-22)

Das maiores di�culdades que nós, Espíritos 
imortais que somos, encontramos quando encar-
nados é a de compreender e aceitar o término de 
nossas existências ou das pessoas que amamos.

Claro que essa di�culdade é um sentimento 
mais do que justo e natural, visto que em nossa 
fase evolutiva a predominância da matéria ainda é 
grande sobre a nossa natureza espiritual.

Porém, conforme avançamos em conheci-
mento espiritual é preciso começar a re�etir e 
introjetar em nós questão tão séria de uma mane-
ira mais sóbria, a �m de que um dia possamos 
encarar o nosso desencarne da maneira mais 

são de que a morte não encerra aquilo que chama-
mos de vida. Percebemos que ela, vida, continua, 
e que para além desse corpo somos Espíritos 
imortais e que seguimos, guardando as nossas 
características até então conquistadas.

Ora, se seguimos, se a vida continua, também 
seguem aqueles que partiram antes de nós. Conti-
nuam buscando o seu progresso em outro plano, 
de tal modo que, quando elevamos nossos pensa-
mentos, lembrando de nossos amados, ou quan-
do oramos em favor deles, acabamos por nos 
comunicarmos com eles.

Allan Kardec faz algumas questões (de 320 a 
329) a respeito da comemoração do dia dos mor-
tos e os Espíritos são claros e dizem que aqueles 
que seguiram antes de nós atendem aos nossos 
pensamentos, seja nesse dia, ou em um outro. 
Que �cam felizes por fazerem parte de nossas 
lembranças e que se fazem presentes, ainda que 
estejam distantes, também através de seus pensa-
mentos.

Pensemos, oremos e lembremos daqueles que 
amamos, mas principalmente tenhamos a certeza 
de que a vida não cessa e que logo nos encontrare-
mos, sob a permissão de Deus nosso Pai.

    ueridos amigos, é com alegria no coração 
que voltamos a realizar atividades presenciais no 
Centro Espírita Casa de Jesus. No início do mês 
de outubro os frequentadores puderam partici-
par de forma presencial da palestra realizada às 
18 horas e do atendimento fraterno às 16 horas. A 
biblioteca, a livraria e a tesouraria já se encontra-
vam abertas ao público nas terças e quintas feiras 
das 14 horas às 16 horas, e agora estarão também 
aos sábados das 16 horas às 18 horas. 

Para participar das palestras e do atendimen-
to fraterno de forma presencial, deverá ser reali-
zado um agendamento prévio em função da 
limitação do espaço físico e, claro, serão tomados 
todos os cuidados necessários como o uso de 
máscara por todas as pessoas, higienização com 
álcool em gel, medição de temperatura e distan-
ciamento social, como cumprimento das leis 
humanas e divinas para a preservação da saúde e 
da vida.
Forma de agendamento para atividades pre-
senciais:

· Palestras aos sábados 18 horas: O agenda-
mento poderá ser realizado aos sábados das 9 às 
17:30h pela internet ou pelo telefone 47 3360-
7708 das 16 às 18 horas, até o limite de 70 partici-

pantes.
· Atendimento fraterno no sábado 16 horas: 

O agendamento deverá ser realizado no sábado 
das 9 às 15 horas somente pela internet até o limi-
te de 6 participantes.

· Agendamento pela internet: Acesse o site: 
www.casadejesus.org.br, ou entre na página do 
Facebook da Casa de Jesus. É fácil, basta colocar 
seu nome completo e clicar em “Enviar”, aparece-
rá então uma mensagem dizendo que o agenda-
mento foi realizado com sucesso, pronto, basta 
comparecer no dia e horário agendado. Não faça 
o agendamento mais de uma vez, pois você ocu-
pará a cadeira de quem necessita. 

· Quem estiver com suspeita de Covid: Deve-
rá participar de forma virtual sem limite de vagas 
e sem agendamento, pois continuaremos a trans-
mitir todas as palestras da semana de forma vir-
tual. O atendimento fraterno também continuará 
sendo realizado a distância através do WhatsApp 
de 2ª a 6ª das 14 às 16h pelo contato 47 9 8804-
8345. 

Estamos planejando com responsabilidade o 
retorno dos demais dias e atividades de forma 
presencial/híbrida. Entretanto, isto exige a parti-
cipação de tarefeiros voluntários dispostos a 

trabalhar de forma presencial, assim como demais 
recursos materiais. Também esperamos a redução 
da pandemia para a maior segurança de todos. 

Nestes tempos difíceis, o “nosso centro” não 
paralisou seus trabalhos. Continuaram sendo reali-
zadas algumas atividades presenciais no NEES 
(Núcleo Espírita Erna Schmidt) e as palestras, estu-
dos, evangelização e atendimento fraterno continu-
aram de forma virtual, graças à permissão de Deus, 
à tecnologia e a abnegação de voluntários dos pla-
nos físico e espiritual, que se dedicaram para que o 
trabalho com Jesus não parasse. 

A todos, nossa imensa gratidão!

Q Texto:  André Graf

Voltamos ao Trabalho Presencial!
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ta, ou colabora com as alterações porque passa 
a sociedade. 

Muitas vezes percebendo que a sociedade 
valoriza mais o ter do que o ser, vai em busca 
dos seus objetivos de vida.  Principalmente 
formar uma família e dar-lhes todo o conforto 
possível, em desfrutar os bens materiais em 
forma de lazer e excessos de mordomias e, 
também garantir uma velhice tranquila e con-
fortável. Não raras vezes, utiliza estas descul-
pas para deixar a família e os valores morais 
em segundo plano ocasionando muita dor e 
sofrimento.

Somente alguns jovens, mais amadureci-
dos psicologicamente conseguem fazer uma 
análise crítica da sociedade, principalmente os 
oriundos de lares equilibrados e os que tive-

uando Jesus, que via além da aparência 
física, convidou o moço rico para segui-lo, 
sabia que ele não teria coragem de se desfazer 
dos seus bens, e compreendia que apesar da 
boa vontade, o jovem teria di�culdade para se 
desligar de sua riqueza e dos prazeres que ela 
proporciona. Por isso disse: “Vá, venda tudo o 
que têm, e dê o dinheiro aos pobres”.  Este era o 
grande momento de o jovem provar sua fé e 
conquistar a vida eterna.

Jesus não fez este convite somente para o 
moço rico, mas para toda a humanidade que 
valoriza mais os bens materiais que os bens 
espirituais, por isso passa toda a existência a 
procura de riquezas materiais.  Apesar de ter 
proferido este ensinamento há mais de 2.000 
anos, se estivesse entre nós hoje, faríamos a 
mesma coisa, ouviríamos as palavras do Mes-
tre e optaríamos por ir embora, sem olhar para 
trás.

É a eterna dúvida: ser ou ter.

Numa sociedade materialista, para jo-
vens inexperientes, é muito fácil se deixar levar 
pelos valores corrompidos, onde impera o 
orgulho e o egoísmo, onde o mal predomina, e 
propagar o bem não dá audiência, por isso é 
pouco divulgado.

No início de sua juventude o jovem não 
se preocupa com a posse dos bens materiais ou 
com sua evolução espiritual. Ele sai do ambi-
ente doméstico e começa a descobrir o mundo, 
e se sente maravilhado com tantas novidades e 
novas oportunidades. No ímpeto juvenil seu 
primeiro desejo é reformar tudo, é transfor-
mar o mundo num lugar onde não exista in-
justiça, nem dor e sofrimento. O que almeja é 
ser reconhecido como um líder transformador 
que ocupa um lugar de destaque.

Mas à medida que os anos passam, aden-
tra à sociedade e percebe que não é tão fácil 
implementar as mudanças. Por isso ou se ajus-

ram noções sobre a necessidade de plantar 
boas sementes para desabrocharem durante a 
sua caminhada para a vida eterna.

Para que o jovem tenha uma existência 
exitosa, é muito importante desde a primeira 
infância, ensinar que somos espíritos eternos, 
�lhos de Deus e que temos um objetivo e, para 
concretizá-lo é necessário estudar e se esforçar 
para que no futuro tenha uma vida feliz.  Quan-
do os jovens aprendem desde cedo os valores 
morais se empenham na busca de conheci-
mentos, dos títulos universitários, do autoco-
nhecimento, do autoaprimoramento e da 
autoa�rmação, e dos valores íntimos que lhe 
abrem as portas da vitória, mesmo num mun-
do de provas e expiações, onde predomina o 
mal.

Quando o jovem está mais identi�cado 
com sua realidade espiritual, consome menos, 
produz mais, não acumula supér�uos e busca 
a paz da consciência, para se transformar num 
adulto equilibrado construtor do mundo de 
regeneração rumo à evolução.

“Buscai primeiro o Reino de Deus e 
sua justiça, que todas essas coisas vos serão 
dadas de acréscimo.” (Mateus 6:24-34)

Bibliogra�a:

- Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo – cap. XXIII – itens 7 e 8 – Deixai aos mor-
tos o cuidado de enterrar seus mortos.

- Divaldo Franco – Espírito Joanna de Ângelis, 
Adolescência e Vida – diversos capítulos.

- Divaldo Franco – Espírito Joanna de Ângelis, 
Jesus e Atualidade – prefácio Jesus e Atualidade

- Adeilson Salles – Léon Denis Fala aos Jovens, 
diversos capítulos.

- Bíblia Sagrada – Mateus 19: 16-22 - O Moço 
Rico; Marcos 10:17-31 e Lucas 18:18-30.

Jesus e o Jovem

Q
Texto:  Regina Peruzzo

Um homem perguntou: “Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna?” 
Jesus respondeu: “Se quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos.”

O jovem respondeu: “Eu tenho obedecido a todos estes mandamentos! O que mais me falta fazer?” 
Jesus respondeu: “Se quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, e dê o dinheiro aos pobres, 

e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga.” 
Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. (Mateus 19:16-22 , O moço rico)

‘‘Venha e 
me siga’’
‘‘Venha e 
me siga’’
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 proposta fundamental da Doutrina Espí-
rita é a transformação pessoal. A beleza e a 
sabedoria do Espiritismo nos trazem respostas 
às mais perturbadoras questões, baseadas na 
razão e na lógica. 

Ainda somos aprendizes do Evangelho de 
Cristo, passíveis de erros, mas a base é manter a 
grande vontade de melhorar, de conhecer a nós 
mesmos e de ser verdadeiramente cristãos. As 
imperfeições morais levam o homem ao afasta-
mento das Leis de Deus, resultando em dese-
quilíbrios, levando a a�ições no presente e no 
futuro, algumas graves, causadoras de grandes 
perturbações espirituais. 

Como nos indica O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, cap. XVII, no item 4, “O Espírito, 
que domina de modo mais completo a matéria, 
dá-lhe uma percepção mais clara do futuro; os 
princípios da Doutrina lhe fazem vibrar �bras 
que nos outros se conservam inertes. Em suma: é 
tocado no coração, pelo que 
inabalável se lhe torna a fé, e 
fé raciocinada.”

A chegada abrupta da 
pandemia de Covid-19 nos 
trouxe uma necessária re�e-
xão em relação a fragilidade 
da nossa vida física, que 
todos os seres do mundo, 
deste planeta Terra, estão 
sujeitos às mesmas condi-
ções de sofrimentos e vicissi-
tudes, independente da posi-
ção social, raça ou credo, 
re�etindo nos ensinamentos 
desse um ano e meio, a tênue linha entre a vida 
material e a vida espiritual, o foco no importan-
te, e desta forma trocarmos as metas por um 
sentido. 

Não desistir da jornada, aparar arestas, 
transformarmos nossas iniciativas em ações 
pelo bem, pela sociedade e aqueles que preci-
sam de auxílio, atualizando o contrato de se-
guir no Bem-Maior com o que o Mestre Jesus 
nos ensinou, “...amar ao próximo como a si 
mesmo...” distribuindo solidariedade, gentile-
za, amizade, caridade, compaixão, fraternidade 
a tudo e a todos!

No Núcleo Espírita Erna Schmidt - NEES, 
que é a extensão social do Centro Espírita Casa 

de Jesus em Camboriú, no bairro Conde Vila 
Verde, as atividades junto à comunidade em 
fragilidade social são baseadas na vivência da 
caridade, nas mãos em ação para auxílio ao 
próximo, seja nas o�cinas, nas exposições, nos 
atendimentos fraternos, nos atendimentos 
médicos, na evangelização, no bazar, na entre-
ga de cestas básicas de alimentos, onde tarefei-
ros e voluntários auxiliam colocando seu tem-
po em prol do auxílio aos que precisam, porém 
ressaltando que neste período ainda as ativida-
des presenciais estão canceladas em razão da 
Covid_19, e apenas o bazar de roupas e calça-
dos, e a entrega de cesta básica de alimentos e 
material de evangelização seguem com ativida-
des programadas, e seguindo todos os protoco-
los de segurança. 

As equipes do NEES estão trabalhando na 
preparação, para que de forma segura e com 
tranquilidade, seja possível trazer a retomada 
de atividade com foco à família, um dia por 
semana, à de�nir.

Que as mãos de Deus guiem nossas vidas 
para que tudo transcorra em harmonia, saúde, 
fortaleza de ânimo, união, solidariedade, mui-
tas alegrias e conquistas. O Livro dos Espíritos 
na questão 919-a nos traz a dica de como avaliar 
a renovação necessária, apresentada por Santo 
Agostinho: “Compreendemos toda a sabedoria 
dessa máxima, mas a di�culdade está precisa-
mente em se conhecer a si próprio. Qual o meio 
de chegar a isso? “Fazei o que eu fazia quando 
vivi na Terra: no �m de cada dia interrogava a 
minha consciência, passava em revista o que 
havia feito e me perguntava a mim mesmo se não 
tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se 
ninguém teria tido motivo para se queixar de 
mim.”

A
Renovação Necessária!

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

                Texto: Rogério Rossol
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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  
de alimentos, 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, 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!

https://www.facebook.com/
centroespiritacasadejesus

CentroEspiritaCasadeJesus

(Clique nos links abaixo para acessar as palestras)

https://padlet.com/Espiritismo/cj_online

ESTAMOS ACEITANDO DOAÇÕES

Palestra Pública presencial e virtual:

• Terça-feira 15:30 horas

• Sábado  18:00 horas

Palestra Pública somente virtual:

• Domingo    8:30 horas

• Segunda-feira 20:00 horas

• Quinta-feira 15:30 horas

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


Educar jovens e crianças à 
luz dos ensinamentos deixa-
dos por Jesus é tarefa subli-
me, capaz de ser exercida 
por pessoas especiais, dota-
das de sensibilidade para 
perceber onde reside a di�-

culdade de cada ser renascido no planeta com o 
objetivo de progredir espiritualmente. Este 
trabalho desperta emoções e sentimentos que 
predispõem a essa empreitada, fazendo-nos 
acreditar que, a despeito de toda a so�sticação 
dos recursos eletrônicos, ainda é no olho a olho, 
e no contato pessoal com cada criatura, que 
conseguiremos fazer brotar nos corações o amor 
tão grandemente vivido, pregado por Jesus e 
rea�rmado pelos espíritos superiores.
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Rua 600, nº 123 
Centro

Balneário Camboriú

O nobre Espírito Joanna de Ângelis nos apresenta, no 
presente livro, várias psicopatologias e conflitos recen-
tes, recorrendo a admiráveis especialistas nessa área, 
no entanto, realizando uma ponte entre as suas terapias 
valiosas e o amor, conforme a visão espírita, herdada do 
Psicoterapeuta galileu. Seu obje�vo é contribuir com 

apontamentos no sen�do de ajudar a evitar a instalação de diversos conflitos 
naqueles que ainda não os registrou e auxiliar quem os padece, oferecendo-
lhes experiências e informações, talvez ainda não tentadas que, certamente, 
contribuirão de forma eficaz para a conquista da saúde integral.

Ao abordar temas como: Fugas e realidade, o eu e a ilusão, feridas e cicatrizes da 
infância, insegurança e arrependimento, nostalgia e depressão, o vazio existen-
cial, sucesso e fracasso, �midez, inibição e diversos outros, orienta que a contri-
buição psicoterapêu�ca do amor é de inexcedível resultado, por direcionar-se 
ao Si profundo, restabelecendo o interesse do paciente pelos obje�vos saudá-
veis da vida, de que se dissociara. 

Ela nos alerta que as guerras, as lutas fratricidas, os conflitos domés�cos e 
sociais, que ainda se apresentam como costumes bárbaros que facultam a eclo-
são de tormentos emocionais complexos, acabarão quando a consciência de 
jus�ça suplantar as tendências destru�vas, então, haverá uma grande modifica-
ção da cultura e da civilização e assim ... O amor vencerá!

Amor, Imba�vel Amor
pelo Espírito de Joanna de Ângelis

Psicografado por Divaldo Franco

Texto: André Almeida

Nas Mãos Amigas dos Pais
Lucia Moysés

INFORMAÇÃO & CULTURA

Vamos passear na compa-
nhia de Lucia Moysés por 
esse fascinante mundo da 
evangelização infanto-
juvenil e conhecer as nuan-
ças desse trabalho grandio-
so que transforma as crian-

ças e os jovens em cidadãos do mundo – com 
responsabilidade de quem tem a tarefa de mudar 
a face da Terra, transformando-a em um mundo 
onde o bem e a paz prevaleçam. Vamos aprender 
com essa rica experiência como é possível, atra-
vés do amor e da perseverança, educar o espírito 
para ter bem aproveitada sua reencarnação em 
busca do seu progresso espiritual. Convidamos 
os pais, os educadores, o leitor, en�m, a engros-
sar essa �leira do bem e, seguindo a doutrina 
espírita, e propiciar à nova geração um novo 
olhar sobre sua vida.

Vivemos tempos difíceis para 
a educação de crianças e 
jovens! Muita informação é 
apresentada, principalmente 
pela mídia, com uma enxur-
rada de ofertas e apelos sensa-
cionalistas onde tudo é per-

mitido, desde o consumo desenfreado até a licen-
ciosidade nos relacionamentos. Será que nossos 
�lhos estão preparados para analisar essas infor-
mações e tomar decisões consistentes? Este traba-
lho apresenta o olhar da educação espírita sobre 
diversos temas atuais, norteando os pais na difícil 
tarefa de educar e orientar os �lhos para um 
verdadeiro desenvolvimento moral. Com carinho 
e perseverança, é possível inspirar nessa nova 
geração conceitos morais, baseados no Es-
piritismo.

Educar os Filhos
Compromisso Inadiável

Lucia Moysés

A Evangelização 
Mudando Vidas

Lucia Moysés

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