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TENDE 
BOM ÂNIMO



Com os verbos lindamente organizados 
por Joanna de Ângelis como: gerar, repartir, 
distribuir, promover, ajudar nos estimula ao 
trabalho de amor, de bem-estar, de paz e ain-
da mais, ao bom ânimo, que provém da mise-
ricórdia de Deus e nunca falta aos trabalha-
dores. Artigo rico em detalhes, Bom Ânimo, 
nos convida ao movimento fraterno com a 
participação de todos, para o êxito que preci-
samos alcançar, pois os tempos são chegados.

Rogamos ao Pai, que possamos cumprir 
com nosso compromisso diante de nossa 
querida Doutrina Espírita e que possamos 
contar com o auxílio dos Benfeitores Amigos, 
na clareza do entendimento da necessidade 
de união entre os tarefeiros, que há de iniciar 
na luz da boa vontade de cada um de nós e 
perseverar pelo trabalho solidário e fraterno, 
seguindo com Jesus.

Boa leitura, com votos de muita paz!!!

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

“a esse pedaço de terra, a que cha-
mais Brasil, foi dada também a Revelação 
da Revelação, �rmando os vossos Espíritos, 
antes de encarnarem, compromissos de que 
ainda não vos desobrigastes. (...)   Ismael, o 
vosso Guia, tomando a responsabilidade de 
vos conduzir ao grande templo do amor e 
da fraternidade humana, levantou a sua 
bandeira, tendo inscrito nela — Deus, Cris-
to e Caridade.” Allan Kardec – Lv. A Prece.

Iniciamos nosso Jornal Essência Divina 
deste mês impactados diante do compromis-
so assumido da Pátria do Evangelho em ser o 
coração do mundo, entendemos que é urgen-
te a união e a uni�cação, a �m de nos fortale-
cermos e difundirmos o amor e a fraternida-
de.

Com o propósito da união e uni�cação se 
�rmou o Pacto Áureo, que neste ano comple-
ta 72 anos, onde foi lançado o desa�o para 
nós, nos dias de hoje, continuarmos a cons-
trução, sob a bandeira de Ismael: Deus, Cris-
to e Caridade. Acompanhem no artigo Pacto 
Áureo, a síntese de um projeto que não pode-
mos medir, tal a sua extraordinária grandeza!

A Doutrina Espírita ilumina nosso cami-
nhar quando tantos Espíritos nos brindam 
com sua contribuição, como por exemplo o 
lançamento há 78 anos do livro Nosso Lar e 
Miguel Vianna de Carvalho, que divulgou e 
difundiu o Espiritismo por todo nosso país.  
Acompanhem nos destaques na coluna Acon-
tece. 

Nosso querido Raul Teixeira recebe singe-
la homenagem do Jornal Essência Divina em 
comemoração aos seus 72 anos. Dedicado 
companheiro da Doutrina Espírita, Professor, 
Mestre e Doutor em Educação, nos brinda 
com suas conferências e livros psicografados, 
exemplo de verdadeiro espírita.

A Educação Espírita Infantojuvenil ilumi-
na os caminhos futuros porque é voltada ao 
estudo da Doutrina Espírita e à vivência do 
Evangelho proporcionando às famílias, crian-
ças, bebês e gestantes, um ambiente rico de 
re�exões sobre os princípios que Jesus deixou 
como lições, facilitando vencer os desa�os 
com dignidade. Assunto muito bem abordado 
nos artigos Evangelização e Evangelização 
Semeando Luz nos Caminhos Futuros. 

(...)
EDITORIAL

ESCALA DE PALESTRAS

Estamos com as atividades no modo virtual 

pois nossas palestras e passes presenciais 

estão suspensos em medida de proteção 

contra o Covid 19. Acompanhe o formato 

virtual através de nossos canais Facebook 

e YouTube nos mesmos dias e horários 

em que ocorriam na forma presencial.

(Clique nos links abaixo para acessar as palestras)
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Raul Teixeira
Por Rogério Rossol

que mantém uma obra de Assistência 
Social Espírita denominada Remanso 
Fraterno, que atende a crianças e famíli-
as socialmente carentes, apoiando-as na 
assistência material e moral. Licenciado 
em Física e Mestre em Educação pela 
Universidade Federal Fluminense, é Dou-
tor em Educação pela Universidade Esta-
dual Paulista. Sendo professor na Uni-
versidade Federal Fluminense, da qual 
se aposentou. Conferencista dos mais 
conhecidos no Brasil e no Exterior, ele já 
levou a mensagem espírita a 45 países, 
tendo servido como médium na recep-
ção de 35 livros. Psicografou  belas men-
sagens, como poemas e instruções, de 
autorias espirituais variadas, além de 
par�cipar de programas de rádio e TVs 
espíritas.

Raul Teixeira nas-
ceu em Niterói no 
RJ, no dia 7 de outu-
bro de 1949. Entrou 
em contato com o 
Espiri�smo aos 16 
a n o s  d e  i d a d e , 
sendo desde o iní-
cio um entusiasma-
do pelos ensina-
mentos da doutri-

na, pouco depois iniciou exposições de 
tribunas, tornando-se um orador espíri-
ta de fácil expressão no consolo de mui-
tas criaturas em busca de respostas às 
suas inquietações. Em Niterói, junto de 
alguns companheiros, fundou, em 04 de 
setembro de 1980, a Sociedade Espírita 
Fraternidade (SEF), da qual é membro, e 
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Datas Espíritas
de Outubro

Outubro de 2021

01/10/1946 - Desencarne de Meimei, Irma de 
Castro Rocha.
03/10/1804 - Reencarna o Codificador da Doutri-
na Espírita, Allan Kardec.
03/10/1943 - Publicado Nosso Lar, primeiro livro 
de Francisco Cândido Xavier e André Luiz. Lan-
çado em 1943, o romance Nosso Lar é um clássico 
da literatura espírita brasileira, que versa sobre os 
primeiros anos do médico André Luiz, após seu 
desencarne, em Nosso Lar, uma colônia espiritual 
onde se reúnem espíritos para aprender e trabalhar 
entre uma encarnação e outra. O romance levanta 
questões acerca do sentido do trabalho justo e 
dignificante, e da Lei de causa e efeito, a que todos 
os espíritos, segundo o espiritismo, estariam sub-
metidos. Descreve com riqueza de detalhes a colô-
nia de apoio Nosso Lar, com as suas construções 
(principalmente as casas de repouso para os recém 
desencarnados), o seu sistema de transporte e os 
Ministérios de Trabalho. Segundo André Luiz, a 
forma de organização da colônia, e de como se dão 
os trabalhos, são concepções criadas pelos espíri-
tos superiores, e visam disponibilizar uma assis-
tência permanente aos encarnados e desencarna-
dos.
05/10/1949 - É assinado o Pacto Áureo na FEB, 
objetivando a unificação do Espiritismo em todo o 
País.
07/10/1949 - 72 anos do reencarne de Raul Tei-
xeira.
09/10/1977 - Lançamento da Campanha Nacio-
nal de Evangelização Espírita Infantojuvenil.
09/10/1861 - É realizado o Auto de Fé de Barce-
lona, quando por ordem da Igreja Católica, atra-
vés de um de seus ministros, foram queimados 
diversos livros enviados por Kardec a um livreiro 
espanhol.
10/10/1865 - Desencarne de Francisco Leite 
Bittencourt  Sampaio, médium e escritor.
11/10/1966 - Desencarne de Pedro de Camargo, 
mais conhecido como Vinícius. A FEB publica 
livros de sua autoria, entre outros: Na Seara do 
Mestre e Nas Pegadas do Mestre.
13/10/1926 - Desencarne de Manuel Vianna de 
Carvalho, militar e grande tribuno espírita. O seu 
nome representou verdadeira bandeira no campo 
da disseminação do Espiritismo. O que ele fez, em 
vários anos de luta e de atividades intensas, é algo 
que ainda não se pode colocar em dados estatísti-
cos, tal o gigantismo da tarefa por ele desenvolvi-
da em todo o país. Como militar teve oportunidade 
de pregar o Espiritismo em diversos locais do país 
onde fez sempre a diferença, levando conheci-
mento e divulgação da Doutrina.
19/10/1909 - Desencarna na Itália, César Lom-
broso, criminalista e observador espírita.
23/10/1918 - Desencarna Pedro Richard, um dos 
fundadores do Grupo Ismael.
24/10/1944 - Desencarna Aura Celeste (Adelaide 
Augusta Câmara), médium espírita de atuação 
marcante no amparo à criança e à velhice.
25/10/1943 - Desencarne de Luiz Olímpio Guil-
lon Ribeiro, tradutor das obras de Kardec. Foi 
presidente da FEB.
31/10/1948 - Realiza-se em São Paulo, o Con-
gresso Brasileiro de Unificação Espírita.
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O tempo passou e em 1949 houve o 
Congresso Espírita Pan-Americano e um 
grupo de líderes, sentindo a necessidade de 
união, escrevem alguns pontos importan-
tes e se reúnem com o Presidente da FEB, 
Antonio Wantuil de Freitas que mostra ao 
grupo, uma resolução que ele havia feito no 
dia anterior, a qual contemplava todos os 
artigos da vontade do grupo e com algo 
mais. Foi elaborada a Ata com todos os 
itens e se transformou no Pacto Áureo, 
nome dado por Lins de Vasconcelos, que foi 
assinado por vários líderes, inclusive por 
Osvaldo Mello, fundador da FEC – Fede-
ração Espírita Catarinense. Nasceu nesta 
ocasião o Conselho Federativo Nacional – 
CFN, que a FEB acolheu em seu organo-
grama de forma de�nitiva.

Para concretizar o Pacto, os pioneiros e 
os Espíritos responsáveis pelo projeto, 
saíram alegres pelo Norte e Nordeste do 
Brasil por 45 dias, a Caravana da Frater-
nidade. Visitaram lideranças Espíritas de 
cada Estado, que culminou chegando em 
Pedro Leopoldo, sendo recebidos por 
Francisco Xavier. Momento Áureo, pacto 
realizado. 

Hoje somos chamados a contribuir 
neste projeto de União e Uni�cação com o 
nosso esforço em qualquer atividade que 
estejamos realizando no movimento ou 
centro espírita e unidos, vamos fazer o 
coração do mundo pulverizar o Evangelho 
de Jesus para o mundo inteiro, construindo 
a paz e a concórdia.

[...] Cultuemos, acima de tudo, a solida-
riedade legítima. Nossa união, portanto, há 
de começar na luz da boa vontade. [...] 
Emmanuel, 11/12/1950.

https://www.febnet.org.br/portal/wp-
content/uploads/2019/07/pacto_aureo_
completo.pdf

 uando sentimos em nosso coração a 
possibilidade de a humanidade estar em 
paz e concórdia, imaginamos a maravilha 
que será o Planeta Terra. Ao longo da histó-
ria, fomos vivendo experiências variadas, 
acumulando conhecimento, mas não es-
crevemos uma história tão boa assim em 
nossa trajetória evolutiva, nos afastamos, 
nos esquecemos das Leis Divinas e planta-
mos sofrimentos.

Na obra “Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho”, Humberto de 
Campos discorre sobre uma das visitas 
periódicas de Jesus à Terra no �nal do 
século XIV, a �m de observar os progressos 
de sua doutrina e de seus exemplos no cora-
ção dos homens e observou que o planeta 
terreno ainda apresentava aquelas mesmas 
veredas escuras do egoísmo e orgulho, da 
impenitência e ingratidão. Desta assem-
bléia nasce um grande projeto do alto para 
nos ajudar no desenvolvimento moral, e 
Jesus determina que as terras onde seria 
mais tarde o Brasil, recebesse a árvore do 
Evangelho, a �m de no futuro ser o coração 
do mundo, exaltando os ensinamentos de 
fraternidade e amor.

Desenvolvendo este grande projeto, 
muitos acontecimentos e muitos Espíritos 
foram enviados ao planeta Terra com mis-
sões especí�cas e assim chegou a Doutrina 
Espírita, através da codi�cação de Allan 
Kardec, onde na questão 621 do Livro dos 
Espíritos, vem nos lembrar que as Leis 
Divinas estão inscritas em nossa consciên-
cia e iluminar nossa mente e coração sobre 
o Evangelho de Jesus. Foi em comemora-
ção dos 20 anos de desencarne de Kardec, 
em 1889, que Bezerra de Menezes organiza 
no Rio de Janeiro um grande Congresso 
Espírita para unir esforços e continuar a 
luta incansável em prol da união e uni�ca-
ção do Movimento Espírita.

O Pacto Áureo

Q Texto: Silvania C Picchetti Bertolini

“Um laço fraterno, que unirá o mundo inteiro.” FEB

https://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/07/pacto_aureo_completo.pdf
https://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/07/pacto_aureo_completo.pdf
https://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/07/pacto_aureo_completo.pdf
https://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/07/pacto_aureo_completo.pdf


Pergunta: Sendo muito importante termos um 
parâmetro quanto aos espíritas sinceros, quais 
seriam aqueles que podem ser apontados como 
bons espíritas, ou seja, os verdadeiros?

Resposta:“Aquele que pode ser, com razão, 
quali�cado de espírita verdadeiro e sincero, se acha 
em grau superior de adiantamento moral. O 
Espírito, que nele 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. Um é qual músico que alguns acordes 
bastam para comover, ao passo que outros apenas 
ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela 
sua transformação moral e pelos esforços que 
emprega para domar suas inclinações más.” (ESE c. 
XVII it.4)

Pergunta: Isto nos faz lembrar o que disse o 
Mestre, - “a quem muito foi dado muito será 
pedido”; será  assim?

Resposta: “Aos espíritas, pois, muito será pedido, 
porque muito hão recebido; mas, também, aos que 
houverem aproveitado muito será dado. O 
primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o 
de procurar saber se, nos conselhos que os Espíritos 
dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O 
Espiritismo vem multiplicar o número dos 
chamados. Pela fé que faculta, multiplicará 
também o número dos escolhidos.” (ESE c. XVIII it. 
12)

Pergunta: Na conduta diária, como deve agir o 
espírita?

Resposta: “O verdadeiro espírita jamais deixará de 
fazer o bem. Lenir corações a�itos; consolar, 
acalmar desesperos, operar reformas morais, essa a 
sua missão. É nisso também que encontrará 
satisfação real. ” (LM c. III it. 30)

N
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O Consolidador 
do Espiritismo
 Allan Kardec

Essência Divina

  o livro Obras Póstumas, está dito por 
Allan Kardec (reencarnado em 3 de outubro 
de 1804), foi em 1854 que ouviu falar das 
mesas girantes, mas em maio de 1855 que sua 
curiosidade o levou a frequentar as chamadas 
reuniões que praticavam esses fenômenos.

Então tomou conhecimento da chamada 
psicogra�a, e tendo sido contatado por um 
Espírito familiar, de nome Zé�ro, este o 
informou terem se conhecido em uma exis-
tência passada, entre os druidas, do povo 
celta, na região da Gália, atual França.

Nós, espíritas, após muitas comunicações 
e informações sobre o fato, aceitamos que o 
Codi�cador da Doutrina Espírita tenha sido 
em uma encarnação passada Allan Kardec, 
tanto que seu biógrafo Henri Sausse, e outras 
fontes, con�rmaram essa sua antecedência.

Quando �cou formatado o Livro dos 
Espíritos, no momento de publicá-lo, Allan 
Kardec não queria assinar o seu nome, pois 
era muito conhecido do mundo cientí�co, 
podendo originar confusão e mesmo prejudi-
car a decisão que tomara de entregar-se a 
observações perseverantes sobre o fenômeno 
que estava apreciando, e suas consequências 
�losó�cas.

No “O Livro dos Espíritos e sua Tradição 
História e Lendária” – Ed. LFU), Canuto 
Abreu também informa que quando Allan 
Kardec e sua esposa estavam presentes em 
uma reunião mediúnica, Zé�ro, o guia que 
comparecia sempre nas mesmas, saudou-o 
dizendo: “Salve, caro Pontí�ce, três vezes 
salve.”  O mesmo respondeu: “Minha benção 
apostólica, prezado �lho.” Quando os presen-
tes deram uma risada, o Guia respondeu ter 
feito uma saudação respeitosa a um verdadei-
ro pontí�ce, que teria sido no tempo de Júlio 
César, um chefe druídico.

 Léon Denis, no livro “O Mundo Invisível e 
a Guerra, cap. VI – Ed. Celd” disse: “(...) Até o 
nome de Allan Kardec, que escolheu, até este 
dólmen erigido no seu túmulo por sua expres-
sa vontade, tudo, digo eu, lembra o homem do 

visco do carvalho, que voltou a esta Gália para 
despertar a fé extinta e fazer reviver nas almas 
o sentimento da imortalidade.”

Essas informações servem para con�gu-
rar e demonstrar que o Codi�cador da Dou-
trina dos Espíritos, foi em existência passada, 
um gênio céltico que acordou séculos depois, 
com todo o seu esplendor e foi auxiliado pelos 
Espíritos Superiores para a evolução moral da 
humanidade.

Dizem os Mensageiros Superiores que 
quando éramos Espíritos, após um tempo no 
Espaço, renascemos na condição humana 
desta Terra, em razão das nossas ações indevi-
das, e que após diversas reencarnações temos 
que progredir, graças àqueles que nos auxili-
am, pois não existe iniciação sem provas e 
nem reparação sem dor.

Assim, a mensagem do Espírito Allan 
Kardec, ditada em 25 de maio de 1925, con�r-
ma o que foi: (Livro O Gênio Céltico e o Mun-
do Invisível – Léon Denis) “Desejaríamos 
inspirar nossos homens políticos com o espí-
rito da tradição céltica, de honestidade, a �m 
de que os homens novos possam chegar a 
regenerar nosso país. (...) As paixões di�cul-
tam a formação de pensamentos elevados. O 
materialismo é inerente a uma geração que 
não gozou, em sua vida pregressa, a não ser vis 
prazeres, e que, no astral, permaneceu nas 
esferas da densidade muito grosseira, voltan-
do para a vida com os apetites malsatisfeitos. 
(...) Os druidas deixaram na alma das gera-
ções primitivas, que habitaram o vosso solo, 
uma centelha que �cou latente no fundo de 
cada consciência. Isto faz com que toda a 
esperança não esteja perdida para reavivar 
uma chama que adormece entre alguns de 
vós. (...) Posso falar disso, pois que vivi na 
Bretagne, fui druida em Huelgoat. Mais tarde, 
por uma graça insigne, senti as forças emana-
das do círculo superior e minha fé tornou-se 
viva e forte, ela me seguiu nas minhas existên-
cias ulteriores, até aquela em que vós me co-
nhecestes.”

Entrevistando 
Allan Kardec  

                Texto:  Adilson Alexandre Simas

Tema: Verdadeiros Espíritas
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Evangelização
Texto:  Hélida Alves da SilvaS vivem sem saber o seu propósito. 

Ao projetar a existência da vida humana ape-
nas em princípios materialistas, posições de po-
der, status, recursos econômicos e intelectuais, 
acabamos por nos esquecer que esses �lhos são 
espíritos com necessidade de reajuste, que vieram 
para se reeducar, melhorar e progredir. Quando 
de tempos em tempos chegam as di�culdades, 
frustrações, doenças e dores, nossos �lhos não 
conservam em seus corações as bases evangélicas 
para os sustentar nas horas difíceis. Os valores 
calcados no materialismo não são su�cientes para 
sanar as dores da alma. 

A pandemia silenciosa que resulta disso está 
nos índices de suicídio, depressão e tantos outros 
transtornos mentais vivenciados por boa parte 
dos jovens que não conseguem encontrar o seu 
lugar no mundo, apesar de não lhes faltar nada 
aparentemente. Ocorre frequentemente que 
quando vamos em busca dos recursos oferecidos 
pela casa Espírita já se tem alguém em sofrimen-
to. 

Por isso a Evangelização Espírita, ancorada na 
codi�cação Kardequiana, em base do evangelho 
de Jesus, proporciona às famílias, crianças, bebês 
e gestantes, um ambiente rico de re�exões sobre 

 e um homem tiver cem ovelhas, e uma delas se 
extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e 
nove, indo procurar a que se extraviou?” Jesus 
(Mateus 18: 12)

A Evangelização Espírita ao longo desses 45 
anos de ação evangelizadora, vem rea�rmando 
seu papel e compromisso junto à divulgação do 
Espiritismo, capacitando-se para melhor fazê-lo 
por meio das ferramentas tecnológicas, metodo-
lógicas e doutrinárias. Reinventar-se continua-
mente em decorrência da pandemia para atender 
às necessidades das famílias e da sociedade em 
tempos de transição planetária é um exemplo 
disso. Trazer as crianças para evangelização (vir-
tual), é um ato de amor que os pais dedicam aos 
�lhos.

As constantes transformações da sociedade, a 
busca pelas aquisições materiais, a preocupação 
com o futuro e o que reserva para nossos �lhos, 
muitas vezes desvia nossa atenção de algo extre-
mamente importante: quais convicções quere-
mos que nossas crianças tenham? Quais ideias 
de bens e riquezas queremos que elas possuam? 
Qual o grande patrimônio do espírito reencar-
nado na Terra? São perguntas que pais e mães 
devem fazer. O vazio existencial é o grande resul-
tado da falta de sentido de vida, daqueles que 

os princípios que Jesus deixou como lições, assim 
como vivências ricas de signi�cados para o 
cotidiano, onde se encontram os grandes desa�os 
do espírito reencarnado. 

Os ensinamentos de Jesus trazem uma in�ni-
dade de aplicações na vida prática. Através da 
música, artes plásticas, contação de história e 
recursos visuais, a Evangelização Espírita, desde 
o ventre, passando pelas demais faixa-etárias com 
as devidas adaptações para cada uma delas, busca 
registrar nos corações das crianças os ensinamen-
tos do Mestre, ao passo que lhes fala sobre sua 
origem, de onde vêm, para onde vão e o porquê 
estão aqui. 

Nossas crianças são espíritos cujo passado 
desconhecemos. Esse passado pode esconder 
grandes tragédias morais, crimes e viciações. Por 
isso a promessa de Jesus que nenhuma ovelha se 
perderia se efetiva através da Evangelização Espí-
rita, para que todos nós tenhamos oportunida-
des. Para que quando essas crianças, já adultas, se 
deparem com as di�culdades, encontrem nesses 
ensinamentos o alívio para suas dores, resigna-
ção, fé e a certeza que não estão sós e, principal-
mente, a força moral para não cair nos mesmos 
erros do passado.

   m dos maiores desejos do ser humano é li-
bertar-se do sofrimento, entretanto os desa�os 
parecem cada vez maiores, em especial quando 
se trata do sofrimento emocional. Quanto às 
dores materiais, físicas e orgânicas a ciência da 
saúde tem realizado excelentes progressos para 
minimizá-las, mas as dores da alma, as dores 
morais, as tristezas, os desesperos insistem em 
nos perseguir ainda nos dias de hoje. O Espiritis-
mo nos ensina que estamos na Terra para realizar 
progressos intelectuais e ético-morais e é, sem 
dúvida, que os primeiros evoluíram positiva-
mente a passos largos ao longo dos últimos sécu-
los, já os progressos morais nem tanto. 

Estamos passando por uma fase de transição 
planetária quando a Terra faz seu progresso de 
um mundo de provas e expiações para um mun-
do de regeneração, mas esse progresso não é 
somente físico, é principalmente o realizado pela 
criatura humana em seu aspecto moral, ético, 
emocional, psicológico e espiritual. O planeta 
somente entrará em regeneração quando seus 
habitantes também o entrarem, e não o contrário. 

A palavra regeneração nos indica algo em movi-
mento, o ser humano em processo de regenera-
ção é aquele que percebe seus erros e busca ativa-
mente a sua não reincidência.

O sofrimento, portanto, tem o papel impor-
tantíssimo de impulsionar o homem ao progres-
so. No passado tivemos vários sofrimentos físicos 
que foram superados pelos esforços da ciência e 
da tecnologia, hoje temos sofrimentos morais 
que precisam igualmente ser superados pelos 
nossos esforços em compreender que a aplicação 
do Evangelho de Jesus é o método adequado. Isso 
signi�ca colocar o bem em prática, o perdão das 
ofensas, a indulgência para com as imperfeições 
alheias, en�m, praticar a caridade. Não é tanto da 
ciência material que estamos precisando para 
aliviar nosso sofrimento, mas da ciência divina, 
espiritual. 

O perdão alivia a dor da mágoa e a dor do 
ódio. A bondade alivia a dor da culpa. A oração 
alivia a dor da angústia. A paciência alivia a dor 
da irritação. O trabalho alivia a dor da inveja. O 

amor-próprio alivia a dor do ciúme. O conheci-
mento alivia a dor do erro. A gentileza alivia a dor 
da tristeza. A prudência alivia a dor dos exageros e 
vícios. O desapego alivia a dor da perda material. A 
fé alivia a dor da insegurança. O trabalho no bem 
hoje alivia a dor no futuro. A humildade alivia a dor 
do orgulho e a caridade, que é o amor em prática, 
alivia o peso de um passado infeliz e a dor de muitas 
pessoas hoje. São alguns medicamentos que Jesus 
nos deixou para aliviar nossos sofrimentos.

Os sofrimentos existem para despertar-nos 
para a nossa missão.

Em vão muitas pessoas buscam aliviar seus 
sofrimentos apelando para fugas ine�cazes que 
acabam por produzir ainda mais sofrimentos. A 
Doutrina Espírita baseada nos ensinamentos do 
Mestre é um caminho seguro para ser seguido se 
quisermos aliviar as dores da alma. Seu estudo e sua 
prática nos coloca na estrada certa para um mundo 
de regeneração que terá menos sofrimentos e, em 
um futuro um pouco mais distante, para a perfeição 
que gera a felicidade plena e absoluta.

U Texto:  André Graf

Libertação do Sofrimento
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atenta, não raras vezes, acaba deixando-se envol-
ver por vibrações negativas, especialmente quan-
do os desejos não são satisfeitos.

Quantos de nós sucumbem quando se depa-
ram com ocorrências tais como ofensas, ingrati-
dão, con�itos, doenças, di�culdades �nanceiras, 
violência, morte de entes queridos, e toda uma 
série de dissabores e de sofrimentos?

A Doutrina Espírita nos convida a compre-
ender os motivos dessas situações a�itivas, pois 
não só nos esclarece a respeito do sentido da 
vida, como também nos proporciona a possibili-
dade de re�etir e buscar as melhores formas de 
enfrentar tais problemas.

De que maneira? Lembrando-nos das preci-
osas lições que podemos extrair do Evangelho, 
cujo fundamento é o ensino moral transmitido 
por Jesus. A�nal, o Espiritismo possui a destina-
ção cristã e se revela como o Consolador Prome-
tido, esclarecendo-nos a respeito da grandiosi-
dade da Boa Nova.

Todas as circunstâncias e relações da nossa 

  um desejo comum, próprio da natureza 
humana, a busca da felicidade. 

Algo nos impele a esse estado, nem sempre 
claro, que se forma em nosso pensamento e em 
nossos sonhos mais belos.

Mas a�nal, o que seria a felicidade? Por que é 
tão difícil vivenciá-la?

O Eclesiastes já nos adverte: “A felicidade não 
é deste mundo”. Sim, é verdade que a felicidade 
que podemos alcançar ainda é relativa, dada a 
nossa atual condição evolutiva, eis que ainda 
submetidos a provas e expiações em decorrência 
das nossas próprias condutas, não só nesta exis-
tência, mas também nas anteriores.

Mas prosseguimos em direção ao bem, cada 
qual a seu modo, progredindo sem cessar, rumo 
a estados mais felizes de existência.

Contudo, a caminhada nem sempre se apre-
senta facilitada.

De fato, diante das adversidades da vida e das 
di�culdades existenciais, que normalmente 
causam as a�ições da alma, a criatura menos 

vida podem se valer, assim, do Evangelho, pre-
cioso código da justiça divina, que se constitui 
num “roteiro infalível para a felicidade vindou-
ra”.

Como re�exão especí�ca para o nosso tema, 
o Capítulo V da obra “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo” é de valiosa contribuição. Ao enal-
tecer a menção de que são “bem-aventurados os 
a�itos”, esclarece-nos a respeito das lições evan-
gélicas, das quais podemos destacar: 

a) que “as vicissitudes da vida derivam de 
uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser 
essa causa”; 

b) que essas vicissitudes têm causa na vida 
presente, ou em vidas passadas. 

Ao trilharmos o caminho evolutivo, comete-
mos acertos, mas também equívocos. Cabe-nos, 
pois, vencer com resignação as etapas de provas e 
expiações, das quais somos responsáveis, para 
atingirmos estados de evolução moral e intelec-
tual. 

Se “a felicidade não é deste mundo”, é porque 
ainda se encontram em nossa intimidade os 
re�exos das ilusões, das paixões, das preocupa-
ções e apegos da matéria que, aos poucos, pode-
remos dissipar.

Joanna de Ângelis, na obra Otimismo, pela 
mediunidade de Divaldo Franco, assevera que “A 
felicidade recomenda gerar trabalho, repartir 
esperança, distribuir alegria, promover a educa-
ção, ajudar sempre, porque, assim fazendo, a paz 
e o bem-estar prevalecerão sobre as demais reali-
dades daquele que a movimente com a participa-
ção de todos”.

A superação dos obstáculos deve constituir 
nossa meta existencial. E nisso reside o amoroso 
ensinamento de Jesus: “Tenho-vos dito isto, 
para que em mim tenhais paz; no mundo tereis 
a�ições, mas tende bom ânimo, em venci o 
mundo” (João, 16:33). 

Portanto, a mensagem de Jesus nos convida 
ao esforço de sermos fortes, e a manter o ânimo.

Seja qual for a di�culdade que nos a�ija, 
con�emos na Justiça Divina, cultivando o hábito 
da conduta e do pensamento plenos de otimismo 
e de fé no futuro, de maneira a manter a atenção e 
a boa vontade para compreender os desígnios de 
Deus de acordo com as lições do Mestre Jesus.

Tende Bom Ânimo

É

Texto:  Maury Roberto Viviani



Outubro de 2021

m  outubro de 1977, o Conselho Federativo 
Nacional (CFN), inspirado na mensagem de 
Jesus: “Ide e evangelizai a todas as gentes” (Mar-
cos 16: 15 a 20), motivados pela importância e 
necessidade da evangelização infantojuvenil ser 
permanente e continuada, lançou a  que se forta-
lece e se estende até os dias de hoje.

Neste ano de 2021, a Campanha completa 44 
anos e vem superando com trabalho, dedicação e 
persistência, todos os desa�os que os tempos de 
transição exigem para que a mensagem do Cristo 
seja levada a cada criança e jovem, necessitados 
de uma condução moral �rme e amorosa. Evan-
gelizar é uma tarefa preciosa que constrói o cará-
ter do futuro Homem de bem, educa os sentimen-
tos, ensinando a pensar e agir para que a criança e 
o jovem consigam superar com dignidade os 
desa�os que a vida impõe. Como nos indica 
Guillon Ribeiro, Espírito, em psicogra�a de Chico 
Xavier: "Eduque-se o Homem e teremos uma 
Terra transformada e feliz!"

Logo após o início dos trabalhos do NEES - 
Núcleo Espírita Erna Schmidt, em meados do 
ano de 1992, realizados por um grupo de tarefei-
ros do Centro Espírita Casa de Jesus, comprome-
tidos com o Divino Mestre e com a Doutrina 
Espírita, veio a necessidade de acolher as crianças 
que vinham até ali e logo surgiram as aulas de 
Evangelização Infantil. A missão continua, se 
expandindo com a Evangelização no Pré-Natal 
(gestantes) e Evangelização de bebês, crianças, 
jovens e famílias. 

Com dias e horários determinados, os evan-
gelizandos são acolhidos amorosamente com 
música e prece para dar início ao tema que será 
desenvolvido, sempre buscando a melhor forma 
de transmitir os ensinos da Boa Nova trazidos 
pelo Mestre Nazareno, o amor e gratidão a Deus 
pela oportunidade bendita da vida. 

Vivendo e compartilhando amor, caridade, 
auxílio, trabalhando e ajudando, sempre fazendo 
tudo com o coração. Ressaltando que neste perío-
do ainda as atividades presenciais no Núcleo, que 

�ca em Camboriú no bairro Conde Vila Verde, 
estão canceladas em razão da Covid_19, apenas o 
bazar de roupas e calçados, a entrega de cesta de 
alimentos e material de evangelização seguem 
com atividades programadas, seguindo todos os 
protocolos de segurança.

Evangelização Espírita Infantojuvenil é toda 
a atividade voltada ao estudo da Doutrina Espíri-
ta e à vivência do Evangelho de Jesus junto à cri-
ança e ao jovem. 

Só o amor salva e constrói, e a maneira ideal 
de plantarmos este amor no coração das crianças 
e jovens é levá-los ao conhecimento do roteiro 
seguro do Evangelho. Evangelizar é preparar os 
homens de amanhã em espíritos evangelizados 
para o mundo regenerado.

«...O homem será o que da sua infância se faça. 
A criança incompreendida resulta no jovem revol-
tado e este assume a posição de homem traumati-
zado, violento. A criança desdenhada ressurge no 
adolescente inseguro que modela a personalidade 
do adulto infeliz. A criança é sementeira que 
aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é 
seara em produção. Conforme a qualidade da 
semente se tem a colheita.»

Espírito: Amélia Rodrigues, Mensagem: Evangeli-
zação, desa�o de urgência, Livro: Terapêutica de 
Emergência, psicogra�a de Divaldo P. Franco.

E

Evangelização – Semeando 
Luz nos Caminhos Futuros!

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 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

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: Simone Beatris Donaduzzi

ESTAMOS ACEITANDO DOAÇÕES

anos
44
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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


O drama relatado nesta 
obra aborda desa�os exis-
tenciais com os quais nos 
identi�camos e vivencia-
mos diariamente, descreve 
dramas cotidianos e os 
ensejos libertadores dos 

personagens no valioso convívio familiar. Uma 
trama cativante e comovente. Nesta obra, 
Osvaldo Melo apresenta a virtude da humildade 
como força motriz para deter nossos vícios, 
iniciando o processo de transformação moral. 
Com estilo literário incomum e surpreendente-
mente contemporâneo, o autor faz um belo 
convite para uma boa re�exão, por meio do 
gênero narrativo de uma novela. Narrada no 
início do século XX, a história continua atual, 
revelando a complexidade das relações humanas 
na busca da solução de con�itos.

Página 8 Essência Divina - Outubro de 2021

Rua 600, nº 123 
Centro

Balneário Camboriú

Osvaldo Melo Uma Trajetória
Luiz Claudio S.T.M. Althenburg 

Recados do Meu Coração
José Carlos de Lucca

INFORMAÇÃO & CULTURA

Osvaldo Melo – Uma trajetó-
ria é um livro a respeito do 
fundador da Federação Es-
pírita Catarinense (FEC), em 
cujas páginas o leitor encon-
trará uma pesquisa histórica 
sobre a atuação desse espírita 
de importância para Floria-

nópolis, Santa Catarina e para o Brasil. Orador, 
escritor, médium e líder do Movimento Espírita 
Catarinense, Osvaldo Melo, desde jovem, fez parte 
do Espiritismo e, na vida em sociedade, participou 
ativamente da esfera literária, da política e da im-
prensa. Esta obra também traz uma abordagem dos 
seus três livros espíritas: O Heroísmo da 
Humildade, Sobre-vivência e Comunicação dos 
Espíritos e Epístolas aos Espíritas. Esta pesquisa, 
pretende mostrar aos leitores um pouco do traba-
lho e do exemplo deixados por Osvaldo Melo, espí-
rita que continua atual em nossos dias. 

Este livro foi escrito especial-
mente para todos que fazem 
preces ao Dr. Bezerra de 
Menezes. Mas, também, se 
destina àqueles que necessi-
tam de uma palavra amiga. 
Neste livro você encontrará 
mensagens de consolo e es-

clarecimento para os mais intrincados problemas 
da vida humana. Sensível às di�culdades dos que 
estão na esfera terrena, enfrentando grandes lutas 
e desa�os, o Espírito Bezerra de Menezes, com 
simplicidade e carinho, envia amorosamente os 
recados de seu coração amigo, envolvendo-nos na 
leitura em ondas de luz e verdade, amor e sabedo-
ria. Cada mensagem é um remédio de esperança 
vindo do coração desse trabalhador incansável de 
nosso Mestre Jesus e de nossa Mãe Maria de 
Nazaré.

O Heroismo da Humildade
Osvaldo Melo

 

Por mais que a mente humana interrogue 
a respeito da vida, na atual conjuntura do 
conhecimento intelectual, embora inega-
velmente vasto, di�cil se torna encontrar 
as respostas adequadas que lhe facilitem 
apreender todo o seu sen�do e significa-

do. O milagre da vida é complexo e, por isso mesmo, o seu ponto 
de par�da somente pode ser encontrado no Criador que a elabo-
rou e a vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo 
na sua estrutura as indispensáveis adaptações, desdobramentos, 
variações.Joanna nos apresenta neste livro diversos desafios que 
o homem e a mulher modernos enfrentam no co�diano. Graças 
ao valioso concurso das doutrinas psíquicas em geral e da 
Psicologia Espírita em par�cular, excelentes contribuições exis-
tem e se encontram disponíveis para todos aqueles que estão 
sinceramente interessados na construção de uma consciência 
saudável, de um ser responsável e lúcido, de uma sociedade feliz.

Vida: 
Desafios e Soluções 
pelo Espírito de Joanna de Ângelis
Psicografado por Divaldo Franco

Texto: André Graf

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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