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EDITORIAL

‘‘A

mar a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a si mesmo” - Jesus

artigos “Natal – Amor e Esperança!” e “Chega
Jesus com o Natal (ou sempre?)”.

Luzes a piscar por todos os lados, movimento
e preocupação com a preparação para a noite
mais linda e importante do ano, o aniversário de
Jesus. Ele, o Governador do nosso Planeta, veio
pessoalmente vivenciar todas as situações possíveis para nos deixar como referências que melhorem nosso entendimento, amadurecimento
emocional e, por consequência, adiantar nossa
evolução espiritual.

A coluna Datas Espíritas traz fatos importantes como a fundação da Cruzada dos Militares
Espíritas, associação ligada à FEB - Federação
Espírita Brasileira. Destaca o reencarne de tantos
espíritos queridos que muito contribuíram para a
Doutrina Espírita, como Frederico Fígner - o
Irmão Jacob, José Petitinga - Fundador da Federação Espírita do Estado da Bahia e Yvonne do
Amaral Pereira, médium desde a infância, e que
também é homenageada na página 2 desta edição.

Acompanhem nos artigos “Viver e Sentir
Jesus” e “Encontro com Jesus” as belas vibrações
de amor e encantamento que Jesus imprime nos
ensinamentos, mesmo vivendo em um meio
extremamente hostil e cruel.
No artigo “Culto da Oração no Lar” concluímos que foi o ensinamento chave de Jesus para
nós e assim podermos enfrentar, unidos em
família, com coragem e esperança, os desa os
diários.
No Centro Espírita Casa de Jesus contamos
com a o cina de amor, o NEES, e com alegria
estamos planejando a volta do atendimento à
comunidade com os projetos sociais no ano que
vem e constatar a veracidade da máxima: “Fora
da caridade não há salvação”. Acompanhem nos

A Doutrina Espírita possui imensa bibliograa que traz conteúdos que iluminam nossa
mente, onde o conhecimento seguro é tesouro
verdadeiro para nosso espírito imortal. A obra
“O Despertar do Espírito” – pelo Espírito Joanna
D'Ângelis, psicografado por Divaldo P. Franco,
aborda tema muito relevante diante dos grandes
desa os emocionais na atualidade, mesmo com
tanto desenvolvimento tecnológico e cultural.
Nesse clima de Natal nossos corações pulsam
mais forte e é um momento muito propício ao
ajuste de pendências, que muitas vezes assolam
nosso emocional, e assim o artigo “Vale a pena
perdoar?” nos convida à re exão profunda e

Yvonne do Amaral Pereira
Por Rogério Rossol

fundamental para nossa paz interior. O perdão
como terapêutica e caz contra as enfermidades
e o amor como solução a todos os questionamentos, são pontos que todos nós necessitamos pensar, e nada melhor como nesta época, buscarmos
a inspiração com Jesus.
Que possamos aprender as duras e difíceis
lições deste ano e transmutar em força e bom
ânimo, esperança e consolação em nossos corações! Que a noite de Natal seja de paz e harmonia, concórdia e amor em todas as famílias! E
como luzes a piscar, enfeitando a mais linda
noite, possamos deixar Jesus nascer em nosso
coração, orescer através de nossas mãos e
amarmo-nos uns aos outros como Ele nos ama e
concretizaremos a fraternidade universal, como
uma rede in nita de luz!
Com o desejo sincero e fraternal de um Feliz
Natal e um Próspero Ano Novo, encerramos o
memorável ano de 2021.
Boa leitura e Muita Paz!

Silvania da C. Picchetti Bertolini
Presidente do C.E. Casa de Jesus
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No dia 24 de dezembro de
1900, na Vila de Santa Tereza
de Valença (hoje Rio das Flores), no Rio de Janeiro, em um
lar espírita, nascia Yvonne do
Amaral Pereira. Seu pai era
pequeno comerciante, generoso e desprendido dos bens materiais.
Yvonne viveu em lar pobre e modesto.
Aprendeu com os pais a servir aos mais
necessitados, pois em sua casa eram acolhidos com carinho pobres criaturas sem recursos, inclusive mendigos. A infância de Yvonne foi povoada por fenômenos espíritas. Aos
quatro anos, ela já se comunicava com os
Espíritos, que considerava pessoas normais,
encarnadas.
Aos oito anos, o primeiro contato com
um livro espírita. Aos 12, o pai deu-lhe de

presente O Evangelho Segundo o Espiri smo e O Livro dos Espíritos, que a acompanharam pelo resto da vida. Aos 13 anos,
começou a frequentar as sessões prá cas de
Espiri smo, que muito a encantavam, pois
via os espíritos comunicantes.
Deixou 20 obras de seu trabalho mediúnico, entre as quais Memórias de um Suicida, considerada por Chico Xavier a que melhor retrata a profundeza do Umbral, ditado
pelo espírito Camilo Castelo Branco, que foi
recebido em 1926, mas editado somente
em 1956, pela FEB.
Na noite de 9 de março de 1984, vi mada de trombose, desencarnou durante uma
cirurgia. Tinha 83 anos e man vera-se
solteira, cumprindo dignamente o mandato
mediúnico exercido com amor e total devotamento ao semelhante.
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Datas Espíritas
de Dezembro
02/12/1866 - Reencarna Frederico Fígner
(Irmão Jacob). Durante longos anos tomava
ditados de receitas médicas de vários médiuns
receitistas, dava passes e curava os enfermos.
Em 1920 perdeu a ﬁlha primogênita, e sua
esposa ﬁcou inconsolável. Ouvindo ele falar da
médium de materialização D. Anna Prado, de
Belém do Pará, decidiu-se a partir para o Norte.
O que sucedeu naquelas sessões acha-se relatado no livro do Dr. Nogueira de Faria, intitulado
O Trabalho dos Mortos, pela senhora D. Esther
Fígner, esposa de Frederico Fígner, a qual, apenas regressando das sessões e assistida por sua
ﬁlha Leontina, escrevia relato minucioso de
tudo que ocorrera. A Federação Espírita Brasileira publicou alguns dos escritos no livro intitulado - "Crônicas Espíritas ".
02/12/1866 - Reencarna José Petitinga. Na
qualidade de poeta, jornalista, contabilista e
linguista, era estimado em sua época. Foi grande conhecedor da nossa ﬂora medicinal. Com
21 anos de idade leu "O Livro dos Espíritos", e
ulteriores estudos o levaram a fundar, na cidade
de Juazeiro, o "Grupo Espírita Caridade", onde
foram recebidas, por meio do conceituado médium Floris de Campos Neto, belas e incentivadoras mensagens da entidade espiritual que assinava "Ignotus". Em 1912 fundou, em Salvador,
na sede do "Grupo Espírita Fé, Esperança e
Caridade", a UNIÃO ESPÍRITA BAIANA,
hoje transformada em Federação Espírita do
Estado da Bahia.
04/12/1935 - Desencarna o cientista e pesquisador dos fenômenos espíritas Charles Robert
Richet, Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia, no ano de 1913, pai da Metapsíquica, defensor do Espiritismo.
05/12/1934 - Desencarna Humberto de Campos, escritor e jornalista. Após seu desencarne
ditou os livros: "Crônicas de Além-Túmulo",
"Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho", "Boa Nova", "Novas Mensagens", "Luz
Acima", "Contos e Apólogos" e outros.
10/12/1874 - Reencarna Manuel Vianna de
Carvalho. Foi na realidade um mágico da palavra, esteta do sentimento e difundiu a Doutrina
por todo o país, levando a palavra sincera e o
consolo.
10/12/1944 - Fundação da Cruzada dos Militares Espíritas, divulgadora da doutrina nas
corporações militares.
11/12/1761 - Reencarna em Salvador (BA),
Joana Angélica, uma das encarnações de Joanna de Ângelis.
11/12/1855 - Allan Kardec recebe a revelação
de que Zéﬁro é seu Espírito protetor.
16/12/1955 - Desencarna Manuel Justiniano
de Freitas Quintão – Mentor espiritual do Centro Espírita Casa de Jesus.
24/12/1900 - Reencarna em Rio das Flores (RJ),
Yvonne do Amaral Pereira.
Dezembro de 2021

Viver e Sentir Jesus

N

a obra “Vivendo com Jesus”, psicograa de Divaldo Franco, o Espírito Amélia
Rodrigues narra o encontro de Jesus com
as pessoas e o que se passava com elas. “A
Sua voz impregnara-os de doçura, e o Seu
poder altivo e nobre deslumbrara-os, porquanto permitia que todos com Ele se identi cassem.
A Sua mensagem, porém, ultrapassava
tudo quanto antes pensavam. Não saberiam dizer se ouviram a voz, ou se ela já se
encontrava arquivada nos arcanos da alma,
sendo despertada à suave brisa da musicalidade que Lhe escapava dos lábios. A verdade é que nunca mais seriam os mesmos.
Ficaram impressos nos painéis espirituais
aqueles momentos incomparáveis: a
Natureza em festa, a Canção imortal, a
esperança do futuro ditoso”. E nós? Como
estamos sentindo, vivendo Jesus? Que
registros estão cando? Nascemos para o
Reino de Deus, portanto, nunca mais seremos os mesmos, quando entendermos o
grande Tema do Evangelho e vivenciarmos. Jesus, ao dizer “O reino de Deus está
dentro de vós”..., percebe-nos como seres
essencialmente divinos que carregam em
si o potencial divino. Desde que fomos
criados, nossa missão é re etir Deus, que
está em nós. Ele é o Amor Absoluto, onipotente, onipresente, onisciente.
Mister entendermos que temos um
grande relacionamento, do outro lado está
Deus. Mesmo na oposição, nos relacionamos com Ele, que sabe da nossa di culdade
de amar, mas que somos capazes de cumprir Suas leis e viver em harmonia, por isso,
nos deu Jesus que trouxe o caminho para
chegarmos a Ele. Com a Doutrina Espírita
entendemos então que é essencial aprofundarmos nossas re exões, sair da letra,
sentir em espírito, transcender os ensinamentos, como nos diz Martins Peralva, na
obra, Estudando o Evangelho: “Somente o
Evangelho – meditemos bem – solucionará
o problema evolutivo da Humanidade.
Onde houver Evangelho, sentido e vivido, haverá caridade e perdão, cessando
assim, discórdias e desinteligências.” “Brilhai a vossa luz”, de forma imperativa, mas
suave, nos convida, outro ensino de Jesus
para re etirmos, meditarmos sobre nossos
talentos. Os caminhos que temos seguido,
por exemplo, em nossos estudos. Allan
Kardec, nos diz, “Amai-vos e instruí-vos.

Autor: Eliana Mara Dellatorre

Somos capazes, mas como fazer para
sentir a luz divina da Grande lâmpada clarear nossas consciências? Viver e sentir
Jesus? É preciso conhecê-lo. Através “de
sua doutrina, a mais pura expressão da sua
lei, porque ele estava animado do Espírito
divino” nos diz a obra basilar, questão 625;
Ainda nas palavras de Martins Peralva:
“Tudo o que brilha nas construções da
inteligência é fruto do estudo, (...) que
aprender, re etir e melhorar-se, pelo
trabalho que digni ca, eis a nossa nalidade, o sentido divino de nossa presença no
mundo.
O estudo deve ser meditado, assimilado
e posto em prática, a m de que se transforme em fruto de renovação efetiva, positiva
e consciente. A meditação é o ato pelo qual
se volve o homem para dentro de si mesmo,
onde encontrará Deus, no esplendor de sua
glória, na plenitude do seu poder, na ilimitada expansão do seu amor. O trabalho,
nos aspectos principais: material, espiritual e moral digni ca o homem no cumprimento dos seus deveres (...)”
Vemos aqui a dinâmica do homem
integral que traz a necessidade de conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem do
Cristo. É chegada a hora de nos afastarmos
do sentido literal das interpretações dos
textos evangélicos, para podermos nos
identi car com Jesus e nos relacionarmos
com o Pai Amoroso que temos. Em Jo 14:6
e 21 encontramos: “Eu sou o Caminho, a
Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai, a
não ser por mim. Se me conheceis, também
conhecereis meu Pai.” Busquemos o Estudo
do Evangelho Redivivo.
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O Culto da Oração no Lar

Entrevistando
Allan Kardec
(Suely Caldas Schubert)
Tema: Perdão das Ofensas

‘‘S

e um homem é a partícula divina da
coletividade, o lar é a célula sagrada de todo
edifício da civilização.” Emmanuel.
Todo coração convertido às verdades
transcendentes da vida aprendeu que a oração
é o alimento mantenedor e imprescindível do
equilíbrio moral. Vanguardeira das escolhas
e decisões, a oração é o meio pelo qual o lho
ouve os conselhos do Pai Criador, que nunca
lhe falta.
Diante das experiências da vida, o coração
religioso faz-se uso deste veículo indutor de
boas maneiras, para que os seus passos fossem
impelidos pela voz da Verdade que ecoa na
consciência do el praticante.
Em sua longa jornada de Espírito imortal,
aprendeu que cada momento de recolhimento a oração, deve sobretudo ser precedido de
um objetivo superior. O de melhorar-se.
Contudo, nem sempre vigilante às reais
intenções da consciência, que fala o verbo
silencioso da abnegação e do devotamento,
fez-se instrumento do interesse pessoal. Este
que nem sempre é acompanhado do sentimento da barganha ou retorno material, mas
também naquilo em que se funda os mais
suaves liames da esperança pessoal.
Com a escola do Cristianismo e das demais religiões, nobres em suas intenções, porém
nem sempre dignas em suas aplicações, fez o
coração humano o caminho caudaloso da
busca incessante por facilidades outras, que
de certa forma seriam como que favores da
Divindade ao lho que lhe exige feitos maravilhosos.
Portador das intenções pessoais que germinaram à semelhança do joio daninho junto
ao trigo da verdade, transformou a pouco e
pouco o momento de oração em breviário de
palavras repetidas que exigiram o genu exório como que verdadeiro gesto de contemplação a intenção primeira do movimento.
Chegando a tal ponto, em não raras situações, de mostrar-se como sendo verdadeiro
agenciador das maravilhas Divinas aos demais irmãos, ainda ignorantes na íntima relação
com o Criador.
Embora tais movimentos não degeneraram o real sentido da oração, de certo modo
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Texto: Fabio Iop

obscureceram as intenções primeiras, plantadas pelas grandes almas que na Terra estiveram, sobretudo Jesus.
Conhecedor dos mais íntimos sentimentos do ser humano, Jesus demonstrou a necessidade diária da oração, mas igualmente a
postura de humildade com que o lho deveria
dirigir-se ao Pai, a m de recolher as sementes
superiores que seriam depositadas no solo do
coração. Para isto, fez-se o personagem principal dos evangelhos a realizar sempre o movimento de encontro com Deus, na intimidade
de si mesmo.
Estando por diversas vezes na casinha de
Simão Pedro, ensinou que o culto da oração
em família é a partida inicial para realizações
na vida social. Que assim como toda construção exige alicerces bem projetados, o culto no
lar é o material excelente para a edi cação
completa.
Se de todo lar deve partir um coração
necessário a edi car a sociedade humana
mais e melhor moralmente, este por sua vez,
só o será se aprendeu na intimidade do próprio lar, a respeitar os seus como irmãos e a
reconhecer-se como lho pródigo.
Instaurado a dois mil anos, o culto da
oração no lar, o chamado Evangelho no Lar,
tem sido a requisição da providência Divina
para o coração sobrecarregado e a ito da alma
humana.
São naqueles breves minutos de Evangelho no Lar que a alma aquieta-se momentaneamente, respira o ar da esperança e almeja
alcançar o caminho sólido do auto encontro.
É neste momento em que as portas quase
sempre serradas do coração abrem-se para
que a luz da Verdade adentre e clareie as sombras recalcitrantes da revolta insensata.
O culto do Evangelho no Lar não é apenas
o momento de comunhão com Deus, mas o
instante em que Ele fala das suas intenções
para com seus lhos amados.
Por m, Jesus ao vir à Terra não poderia
ter escolhido outra pro ssão senão a de
carpinteiro. Como tal, decretou que nunca
mais teria o ser humano a falta de um teto
moral e da luz que ilumina o interior com a
energia da oração.

Pergunta: Há dois mil anos Jesus recomendou o
perdão aos inimigos e, hoje em dia, a Psicologia
e a Medicina reconhecem os benefícios do
perdão. Entretanto, o que se observa é que as
pessoas têm muita di culdade em perdoar, não
é verdade?
Resposta: “Ai daquele que diz: nunca perdoarei.
Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á
por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão
de suas próprias faltas, se não perdoar as dos
outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não
deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao
seu irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete
vezes.” (ESE - Cap. X - item 4)
Pergunta: Como deve ser o perdão?
Resposta:“Há, porém, duas maneiras diferentes de
perdoar: uma, grande, nobre, verdadeiramente
generosa, sem pensamento oculto, que evita, com
delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade
do adversário, ainda quando este último nenhuma
justi cativa possa ter; a segunda é a em que o
ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro
condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um
perdão que irrita, em vez de acalmar; se estende a
mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas
com ostentação, a m de poder dizer a toda gente:
vede como sou generoso! Nessas circunstâncias, é
impossível uma reconciliação sincera de parte a
parte. Não, não há aí generosidade; há apenas uma
forma de satisfação ao orgulho. Em toda contenda,
aquele que se mostra mais conciliador, que
demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d’alma, granjeará sempre a simpatia
das pessoas imparciais. ” (ESE - Cap. X - item 4)
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Chega Jesus com o Natal (ou sempre?)
Texto: Leandro Souza

‘‘O

Rei lhes responderá: “Em verdade vos
digo, todas as vezes que isso zestes a um destes
mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim
mesmo que o zestes.” [1]

atingiram tal grau de iluminação, repleta de méritos por trabalhos no bem, que receberam a graça
de adentrar à vizinhança da esfera onde Jesus
atua, com seus emissários.

quela sublime assembleia, mas entre tantos, o Senhor escolhe o velho Ibraim Al Mandeb, beduíno
que dispendeu sua vida e forças para amenizar a dor
de outrem.

Os nais de ano são sempre caros aos corações, pelo menos para a porção dos habitantes do
planeta que se denominam Cristãos. Marco temporal de mais um período de comemoração da
chegada do nosso Governador Espiritual ao
mundo físico, embelezando com seu Evangelho
as paisagens da Galileia, eternizando sua mensagem de amor nos corações daqueles já tinham, à
época, olhos de ver e ouvidos de ouvir.

Os vários presentes exibiam os símbolos e
adornos que os haviam distinguido na terra,
segundo suas denominações. O Mestre iria receber um deles. Dois emissários observavam a
todos no recinto, anotando o que representavam
na terra.

Fechada a pequena pausa, o ensinamento precioso contido nesta curta narrativa do Irmão X nos
deixa evidente o princípio “Fora da Caridade não
há salvação”, sobrepujando a todos os demais, por
maior conhecimento e credenciais que possuíssem,
a credencial do amor e da caridade falou mais alto.

Chamou a atenção dos mensageiros um ancião. Com aparência bastante sofrida, mas vestido, cabelos desarrumados, olhos tristes, com a
típica túnica dos que vivem nos desertos da Arábia. Perguntado pelos emissários qual fora sua
igreja na Terra, ele se desculpa em lágrimas, dizendo que viu tanta dor de seus irmãos no deserto, e gastou seu tempo ajudando-os como podia,
esquecendo-se da existência de Deus. Desculpou-se novamente, e pediu aos emissários que o
ignorassem.

Continuemos a cultivar o conhecimento do
Evangelho, é sim importante, já que os demais trabalhadores tinham também muitos méritos. Mas,
abramos a janela da caridade, do amor aos nossos
irmãos – esta é a janela que possibilita verdadeiramente o Cristo nascer em nós, no Natal somente?
Não, isto vale sempre. O Natal é só uma data, mas o
exemplo do velho Ibraim é eterno.

Quem não pode acompanhar naquele tempo,
teve a mensagem se apresentando à sua frente,
das mais diversas fontes dos sublimes emissários
D’Ele, que de tempos em tempos apresentam-se a
nós no planeta, nos relembrando Sua mensagem
com elevados exemplos de amor.
Pensamos em pompas, festas, homenagens
da Terra para abrir nossos corações para o Cristo
“nascer” nalmente em nós... (pausa)
O Irmão X nos conta [2] que vários emissários do bem, das mais diversas denominações
religiosas do planeta, de oriente ao ocidente,

J

[1] O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo XV,
Item 1;
[2] Xavier, Francisco Cândido (Espírito Irmão X) in:
Contos e Apólogos, Rio de Janeiro: FEB, capítulo 34

Vale a Pena Perdoar?

esus elegeu o amor como solução para todos os
questionamentos, e o perdão irrestrito como
terapêutica e caz para todas as enfermidades,
nos informa Joanna de Ângelis no livro Jesus e
atualidade, psicogra a de Divaldo Franco. Jesus,
quando questionado por Pedro, responde que ele
deveria perdoar setenta vezes sete vezes, indicando que ele deveria perdoar sempre. Allan Kardec
nos orienta que o conceito de caridade está intimamente ligado ao ato de perdoar. Jesus também
nos recomenda a conciliação com nossos adversários enquanto estamos a caminho. Em diversas
loso as, livros e mensagens é possível perceber
que o perdão é sempre indicado.
Mas, por que o perdão é tão importante?
Recentemente a ciência em seus estudos nos
apresenta os benefícios da terapêutica do perdão
para a felicidade das pessoas, e nos alerta sobre os
malefícios da mágoa, do rancor, do ressentimento
e do ódio, que causam doenças mentais e físicas
através da somatização dos pensamentos e sentimentos. O Espiritismo corrobora com estes estudos nos apresentando que energias provenientes
dos pensamentos e sentimentos, são xadas no
perispírito e absorvidas pelo corpo físico podendo levar às doenças ou à cura, conforme suas
qualidades. O perdão é um grande benefício
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Após um tempo, os emissários trazem “A
Escolha do Senhor” (título do capítulo), que no
meio de tantos, com méritos verdadeiros na
senda evolutiva, sem o que não estariam ali na-

Referências:

especialmente a quem perdoa porque se livra de
algo que lhe perturba.
Perdoar não é ser conivente com erro, quem
comete erros está sujeito à lei de ação e reação,
deixemos que ela haja no momento oportuno
de nido por Deus, porém sem desejar que isso
aconteça. O perdão livra a pessoa da dor da mágoa e do ódio, a desvincula do próprio agressor
porque enquanto não há o perdão a vítima ca
presa a ele. Não podemos deixar que os atos dos
outros comandem nossa qualidade de vida, nossos sentimentos e pensamentos.
Porém, na fase evolutiva na qual nos encon-

tramos perdoar não é uma tarefa fácil, demanda
esforço e tempo, mas é perfeitamente possível.
Para perdoar é necessário primeiro convencer-se
que a falta de perdão é um problema atual que
incomoda; na sequência, é necessário estudar
sobre os benefícios do perdão até que car convencido e conseguir vislumbrar que, se perdoar, o
problema será resolvido.
Para isso, a Doutrina Espírita nos oferece uma
vasta biblioteca com textos e palestras sobre o
assunto. O próximo passo é pensar no fato que
gerou o problema, na pessoa ou pessoas, talvez
isso gere emoções fortes, mas é necessário lembrar dos ensinamentos estudados, utilizar a lógica
e o raciocínio, de forma que a inteligência prevaleça sobre as emoções.
Todos erramos, não nas mesmas coisas, mas
erramos e precisamos do perdão. No caso da
mulher adúltera, Jesus disse para atirar a primeira
pedra aquele que não tivesse nenhum pecado, e
na oração do Pai Nosso nos ensinou que devemos
pedir que nos perdoe assim como perdoamos
aqueles que nos ofendem. Ao aplicar continuadamente estes conceitos, com o tempo, os sentimentos negativos serão diluídos abrindo portas para a
liberdade e a felicidade.
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Encontro com Jesus
“... que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento.”
Paulo (Filipenses, 1:9)
Texto: Luciane Cristina Boettger

A

Divinas. Demonstrou coragem diante
das injustiças, nunca se omitindo, profunda serenidade nas situações mais
adversas, transmitia con ança, acolhia
a todos. Utilizava-se de dois recursos
didáticos, palavras simples e atitudes
francas e claras.

lcione, no livro Renúncia de
Emmanuel por Francisco Cândido Xavier, nos diz que a mensagem do Cristo
precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Uma exortação válida para
todos os momentos de nossas vidas, e
que merece especial atenção na época
natalina. Os diversos simbolismos tradicionais do Natal, em seu signi cado
profundo, nos remetem ao nascimento
do Divino em nós. Para nós espíritas, o
nascimento de Jesus tem especial relação com este propósito.

Contudo, apesar de sermos cristãos
e celebrarmos o Natal, muitos de nós
não tem proximidade com Jesus. Com
isso queremos dizer que somos Cristãos, acreditamos Nele, temos fé, mas
ainda não desenvolvemos a capacidade
de senti-Lo no cotidiano. Esta distância
de Jesus atrasa nossa evolução. Quanto
mais conectados estivermos com Jesus, mais O
teremos como referência em nossas vidas.

“... que o amor cresça cada vez mais
no pleno conhecimento e em todo
discernimento”. As palavras de Paulo
nos dão a chave que resolve a questão
da proximidade com Jesus.

A vinda de Jesus há dois mil anos denota o
início da maioridade espiritual da Humanidade terrestre, isso signi ca que estávamos
prontos para novas aprendizagens.

Jesus viveu em um meio extremamente
hostil e cruel, uma sociedade corrupta, com
legislação arbitrária e parcial, hipócrita, onde a
preocupação com a aparência estava acima
dos valores individuais do ser humano. Elementos que, em diferentes graus, teimosamente persistem na sociedade atual, acrescidos ainda de novos desa os. Sendo Jesus o tipo
de perfeição moral a que podemos aspirar na
Terra, nosso modelo e guia, entender, conhecer, estudar como ele se posicionou na sociedade de então, é o melhor exemplo para nosso
posicionamento na sociedade moderna.

Ele veio trazer ao mundo fundamentos
eternos do amor, com a missão de implantar o
Reino de Deus no coração dos Homens. Escolheu como ponto de partida a simplicidade de
uma manjedoura, ensinando-nos uma das
mais importantes lições, a humildade, chave
de todas as virtudes.

Segundo Joanna de Ângelis na obra Jesus e
a Atualidade “Numa sociedade agressiva e
perversa, (Jesus) elegeu o amor como solução
para todos os questionamentos, e o perdão
irrestrito como terapêutica e caz para todas
as enfermidades”. Toda a Sua trajetória na
Terra foi a perfeita exempli cação das Leis

Como então nos aproximarmos de Jesus,
tê-lo vivo, ao nosso lado, nos pequenos e grandes dilemas de nossas vidas? De acordo com
Paulo: conhecer para discernir, conhecer para
“aprovar a coisas que são excelentes” (Filipenses 1:10).
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Conhecendo Jesus, estaremos mais
providos de recursos internos, mais
capacitados para discernir, fazendo as
excelentes escolhas para a nossa vida,
nos libertando das paixões. Naturalmente perguntaremos o que Jesus faria
em nosso lugar e certamente teríamos a
resposta. Dessa forma, um mundo novo
se abrirá para nós, pois nas dores e renúncias da vida encontraremos oportunidades de crescimento, aproveitando melhor o
nosso tempo na Terra.
Que neste Natal possamos ter momentos de
re exão sobre os ensinamentos de nosso
Divino Amigo, e fazer uma análise sincera
sobre nossa existência, procurando introjetar
o Reino de Deus em nossos corações, permitindo que o amor oresça. Que esse seja o
verdadeiro Natal, nosso encontro com Jesus.
*Dica de leitura: Boa Nova.
O espírito Humberto de Campos,
pela mediunidade de Francisco
Cândido Xavier, traz neste livro
Jesus no cotidiano, com ricos exemplos e interações com apóstolos e outros personagens do Evangelho. Uma leitura simples,
rica e agradável que permite o leitor a vivenciar situações do cotidiano de Jesus.
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NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

Natal
Amor e Esperança!

A

palavra natal signi ca nascimento e
quando escrita com letra maiúscula, para os
cristãos signi ca, o nascimento de Jesus. A
Humanidade Cristã ainda comemora o Natal
sem atentar o signi cado, para a Terra, do
nascimento de Jesus. Sua vinda foi anunciada
século após século, por profetas, e contrastando com as expectativas, a vinda de Jesus não se
revestiu de luxo e da pompa, nem de demonstrações de poder, ao contrário, as primeiras
paredes que o abrigaram foram as de um estábulo e o seu berço foi a humilde palha de uma
manjedoura.
Seu poder estava na rmeza das convicções, na força da verdade e na exempli cação
profunda do Amor. Começou por mostrar que
o verdadeiro poder não se manifesta de modo
visível senão àqueles que têm olhos de ver, pois
emana do Espírito imortal e não da matéria
transitória. Começando a vida num berço pobre, entre pessoas comuns, demonstrou a força
imensa da simplicidade e da humildade. A
passagem de Jesus pela Terra constituiu-se
num marco luminoso na História da evolução
humana, foi algo de tal signi cação que chegou
a mudar a contagem do tempo, em antes e depois de Cristo, e o próprio conceito humano de
religião mudou completamente, não mais aquela religião mística, contemplativa, ritualística,
cheia de oferendas e fórmulas repetitivas, mas
ensinando que Deus está presente em todo o
Universo, e que toda casa é um templo.
André Luiz no Livro Sinal Verde através
da psicogra a de Chico Xavier nos deixa claro
que: “A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que zermos
para os outros. Amor é a força da vida e trabalho
vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade.”
A base sempre será viver e compartilhar
amor, caridade, auxílio, trabalhando e ajudando, fazendo tudo com o coração. No Núcleo
Espírita Erna Schmidt (NEES), braço 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, e no Evangelho de
Jesus, nas mãos em ação para auxílio ao próximo, seja nas o cinas, nas exposições doutriná-
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Texto: Rogério Rossol

rias, 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. Ressaltando que neste período ainda as atividades
presenciais estão canceladas em razão da Covid_19, e apenas o bazar de roupas e calçados, e
a entrega de cesta de alimentos e material de
evangelização seguem com atividades programadas, e seguindo todos os protocolos de segurança. Preparando para o próximo ano o retorno das atividades presenciais, de forma organizada e adequada à nova realidade, voltando a
atender a comunidade em atividades que serão
programadas antecipadamente.
Jesus ensinou, consolou, amparou, curou
e libertou do mal pobres e ricos, fracos e poderosos, com a mesma naturalidade e solicitude
amorosa. Espalhou as mais claras visões da
vida imortal, ensinando às criaturas humanas
que existe algo superior às pátrias, às bandeiras,
ao sangue e às leis humanas. É o aniversário
desse nosso irmão, nosso Mestre, exemplo e
guia, e por termos consciência do valor da mensagem que Ele nos deixou, é que devemos, nesta época do ano, meditar sobre como lhe oferecemos essa comemoração. É de senso comum
que as lições bem aproveitadas agradam ao
Mestre e que teremos a justa retribuição em
nossas vidas.

NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT
Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú
ATIVIDADES SUSPENSAS
Em função da pandemia, estão suspensas as
atividades tais como: palestras, o cinas,
grupos de evangelização, estudos, gestantes,
além dos atendimentos médicos e odontológicos entre outros.

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
O NEES está realizando atendimento assistencial às famílias, com distribuição de cestas
de alimentos, sopas prontas, kits higiênicos,
kits de evangelização pré-natal, infantil e
família.

ESTAMOS ACEITANDO DOAÇÕES
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!

MENSAGENS DE AMOR

TODOS
OS DIAS

14h

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.

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
(Clique nos links abaixo para acessar as palestras)

https://www.facebook.com/
centroespiritacasadejesus
CentroEspiritaCasadeJesus
https://padlet.com/Espiritismo/cj_online
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INFORMAÇÃO & CULTURA
A Grande Espera
Eurípedes Barsanulfo
Psicografado por Corina Novelino

O livro narra momentos
históricos dos Essênios e do
Cristianismo do Século I.
Em linguagem singela e
clara, facilmente assimilável
a todas as idades, nesta obra,
único romance e inesquecível do Eurípedes Barsanulfo, psicografado pela
abnegada irmã Corina Novelino, é contada a
história de Marcos, desde a sua infância, seu
ingresso nos essênios e demais acontecimentos
de sua abnegada vida voltada à caridade, esta
obra nos con rma a esperança e a fé que guiavam os passos daquelas humildes criaturas na
grande espera do Salvador. Descortina momentos da passagem do Mestre Jesus, revelando
detalhes e contexto dos essênios naquela época.

Parábolas de Jesus à Luz
da Doutrina Espírita
Rafael Papa
Atendendo ao saudável
anseio de saber mais sobre
as parábolas de Jesus e as
lições contidas nelas, esta
obra traz uma coletânea dos
ensinamentos do Mestre e
oferece oportuno velejo
pelo mar da Galileia para saborear os ensinamentos que marcaram profundamente os corações, ao longo do tempo. Ricas interpretações
sobre as parábolas de Jesus por meio da diversidade de textos de 24 destacados autores espíritas, como Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias,
Andrei Moreira e Simão Pedro de Lima.
Embarque em uma viagem inesquecível, revivendo e aprofundando o Evangelho em seus
templos internos. Mais tarde foi lançado o Vol 2
com mais 18 textos comentados por outros autores espíritas.

Um Presente de Natal
Geraldo Campetti Sobrinho
Trata-se de uma coletânea de
mensagens, contos e crônicas, poemas e orações compilados da literatura publicada
pela FEB e extraídos de
Reformador. Destaca a extraordinária personalidade de
Jesus como a Vida em representação máxima do
Criador, Modelo e Guia para a humanidade de
todos os tempos. Um Presente de Natal alegre,
didático, abrangente e completo no enfoque doutrinário a que se propõe. Comovente ao conduzirnos, em sentimento, através das emoções características do Natal de Jesus. Instrutivo na orientação
de comportamentos individuais e coletivos que se
modi cam para melhor, a cada ano, na época em
que comemoramos o nascimento do Mestre
Divino e Governador Espiritual da Terra.

O Despertar do Espírito
pelo Espírito Joanna de Ângelis
Psicografado por Divaldo Franco
Texto: André Almeida

O homem e a mulher da atualidade, após os grandes e inimagináveis vôos do conhecimento e da
tecnologia debatem-se, surpresos, nas águas
turvas da inquietação e do sofrimento, constatando que os milênios de cultura e de civilização que
lhes alargaram os horizontes do entendimento não lhes solucionaram os
grandes desaﬁos da emoção. Ao contrário do que poderia ser, a tecnologia e a globalização que encurtam as distâncias e aproximam as pessoas,
são u lizadas de forma a conspirar contra o ser essencial, que se reveste
da estrutura sica, a ﬁm de desempenhar o ministério da evolução.
Nesta obra, Joanna nos apresenta que a tarefa da Psicologia Espírita é
tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais
dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiri sta, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente
individual e cole vo, os arqué pos, os impulsos e tendências, os conﬂitos e tormentos, as aspirações da beleza, do ideal, da busca da plenitude, como decorrência dos logros ín mos de cada ser, na sua larga escalada reencarnacionista.
CLIQUE NO BANNER PARA ENTRAR NO GRUPO DE ESTUDO

Rua 600, nº 123
Centro
Balneário Camboriú
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