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Qual é a Tua Obra?
2022, Ano Novo, Vida Nova!!!
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EDITORIAL

‘‘G

lória a Deus nas Alturas, Paz na Terra e Boa Vontade para com os Homens.”
Lucas 2:14
Que Deus seja louvado por cada coração
amado!
É assim que iniciamos um Novo Ano, uma
nova oportunidade em branco a ser planejada
e realizada, com o objetivo maior de glori car
nosso Pai, nos auto iluminar e decidir pela
paz, pela boa vontade e por um mundo melhor, começando em nós.
O Jornal Essência Divina nos apresenta um
conteúdo muito especial para iniciarmos
nossos planos de Ano Novo com o artigo
“Planejamento e Prioridades” onde devemos
ajustar e posicionar o nosso ponto de vista a
tudo que realmente importa para a conquista
da nossa felicidade. E com o artigo “Qual é a
tua obra?” o questionamento nos alerta da
necessidade em estarmos conscientes da
nossa contribuição constante na edi cação
de um mundo melhor e mais caridoso, a partir de nós.
São muitos os exemplos de Espíritas que
realizaram obras que nos guiam até hoje,
podemos destacar a Professora Anália Franco
e Caibar Schutel, o fundador do Jornal O

Clarim e da Revista Internacional de Espiritismo. Acompanhem na coluna Datas Espíritas
esses e outros acontecimentos importantes
como a publicação dos livros “A Gênese”, “O
Livro dos Médiuns” e da “Revista Espírita”.
O nosso querido Johann Heinrich Pestalozzi está sendo homenageado nesta edição.
Ele que foi um pedagogo suíço e educador
pioneiro da reforma educacional, foi também
o educador de Hippolyte Léon Denizard Rivail, Allan Kardec, e nos inspira na metodologia
da Evangelização Espírita.
A Casa de Jesus nos oportuniza o exercício
do bem com o intuito de nossa renovação
íntima e do sentimento de esperança em nosso coração. Você pode conferir no artigo “Ano
Novo é Esperança” que nos incentiva a pensar
positivo e con ar que dias melhores virão,
depende da nossa ação e boa vontade para
com o próximo.
E como conseguir decidir pela paz e boa
vontade sem ter harmonia familiar? Os sofrimentos muito mais vezes são devidos à nossa
vontade, nos a rma Allan Kardec, no artigo
“Harmonia no Lar” que nos estimula à simplicidade, à sobriedade e a trazer Jesus para nosso Lar.

Contribuições de Pestalozzi
Por Sayonara
na Educação

As palavras e ensinos de Jesus ecoam pelos
séculos se conservando atuais em todos os
tempos da humanidade, e com o Novo Ano se
iniciando, nada mais ditoso que nos propormos a estudar, a meditar, a viver e a sentir o
Evangelho que o Mestre Jesus nos legou e
assim trazer para o nosso cotidiano o hábito
do Evangelho no Lar com nossos familiares,
pois o maior desa o enfrentado por todos
nós, habitantes do Planeta, é sem dúvida, nos
libertarmos das imperfeições morais e das
ideologias materialistas. Os artigos “Evangelho Redivivo” e “O Livro da Esperança” nos
esclarecem e auxiliam em alcançar o propósito da decisão pela boa vontade e pela paz.
Aproveitemos, irmãos em Cristo Jesus,
neste Ano Novo, para incorporarmos os ensinamentos de Jesus em nossos corações, para
que o Evangelho se torne para nós o escudo
de proteção e a luz da vida, e assim aprenderemos a esperança e a con ança, desenvolvendo a fé inabalável e glori cando a Deus,
decidindo pela paz e pela boa vontade para
com o próximo.
Boa Leitura e Votos de Feliz Ano Novo!
Silvania da C. Picchetti Bertolini
Presidente do C.E. Casa de Jesus

DIRETORIA
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Quem foi Pestalozzi?
Johann Heinrich Pestalozzi, pensador e
pedagogo, nasceu
em Zurique, Suíça,
em 1746 e morreu
em Brug g , Suíça,
1827. Filósofo, escritor, educador, um
dos pioneiros da pedagogia moderna.
Pestalozzi dizia: “Não existe processo
pedagógico se não houver um vínculo
afe vo.”
Para Pestalozzi, a afe vidade assume
função importante no sucesso da aprendizagem para a vida. Ele dizia: “O amor
na educação tem que ser um amor vidente.”

Valorizando o desenvolvimento sico,
cogni vo e emocional, trouxe a ideia da
Educação Integral. Sendo referência
para os pensadores da escola nova, contribuindo com suas teorias e prá cas
pedagógicas, deixando seu legado à seus discípulos.
Segundo Dora Incontri, no livro, A Educação da Nova Era (cap.XVI, pg.101):
“Não foi à toa que Hippolyte Léon Denizard Rivail (Allan Kardec), teve por mestre o velho Pestalozzi. Seu pensamento
apresentava estreita aﬁnidade com a
futura Doutrina dos Espíritos, que seu
discípulo veio a codiﬁcar. O pedagogo
suíço era, sem dúvidas, membro da equipe do Espírito da Verdade, encarregada
de espalhar no mundo as luzes da terceira revelação”.
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Datas Espíritas
de Janeiro
01/01/1846 - Reencarna o ﬁlósofo da Doutrina,
Léon Denis, autor de vários livros doutrinários e
autor da fala sobre o Livro dos Espíritos: “Nele
encontrei a solução clara, completa e lógica, acerca do problema universal. A minha convicção
tornou-se ﬁrme. A teoria espírita dissipou a minha
indiferença e as minhas dúvidas”.
01/01/1858 - Surge o primeiro número da Revista
Espírita, fundada por Allan Kardec.
04/01/1903 - Desencarna o cientista, ligado ao
Espiritismo, Alexandre Aksakof.
06/01/1868 - Surge nas livrarias a primeira edição
de A Gênese, de Allan Kardec.
09/01/1862 - Reencarna na cidade de Gênova,
Itália, Ernesto Bozzano, pesquisador de fenômenos espíritas. Dentre as mais de trinta e cinco
obras escritas, citamos "A Crise da Morte", "A
Hipótese Espírita e as teorias Cientíﬁcas", "Animismo ou Espiritismo", "Comunicações Mediúnicas entre Vivos", "Pensamento e Vontade", "Fenômeno de Transﬁguração", "Metapsíquica
Humana", "Os Enigmas da Psicometria", "Fenômenos de Talestesia".
10/01/1969 - Desencarna a professora Zilda Gama, médium psicógrafa, tendo produzido por
intermédio do Espírito Victor Hugo, diversos
romances mediúnicos.
11/01/1971 - Desencarna o médium José Pedro de
Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, vítima de
acidente automobilístico.
15/01/1861 - Aparece a primeira edição de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec.
17/01/1875 - Reencarna no Maranhão, Luís Olímpio Guillon Ribeiro, tradutor das obras de Kardec
e presidente da Federação Espírita Brasileira.
20/01/1919 - Desencarna a professora Anália
Franco, trabalhadora incansável da caridade,
tendo fundado a Associação Feminina, em 1904 já
possuía 22 escolas femininas para abrigo e educação de moças necessitadas. As professoras de
todas essas escolas trabalhavam gratuitamente na
cruzada dirigida por Anália Franco, a “alma mater” da Instituição, a quem nunca faltou o incentivo de respeitáveis órgãos da imprensa brasileira.
Em 1º de Março de 1903, era publicado o primeiro
número da “Revista da Associação Feminina”,
órgão literário e educativo fundado e dirigido por
Anália Franco. Através desse periódico, e de um
outro – “Álbum das Meninas” ‐, que ela publicava
desde 1898 às expensas dos seus modestos honorários, fazia‐se a divulgação dos objetivos humanitários que se tinham em vista, atraindo novas
colaboradoras para a obra. Anália Franco, além de
educadora, cuja obra foi “altamente humanitária e
civilizadora”, revelou‐se também como jornalista, poetisa, romancista, musicista, teatróloga,
contista e conferencista.
21/01/1883 - Desencarna Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Allan Kardec, aos 87 anos de idade.
22/01/1909 - Desencarna, em São Paulo, Antônio
Gonçalves da Silva Batuíra.
30/01/1938 - Desencarna Cairbar de Souza Schutel. Fundador do jornal O Clarim e da Revista
Internacional de Espiritismo. Convertido ao Espiritismo fundou, no dia 15 de julho de 1905, o Centro Espírita Amantes da Pobreza, o primeiro na
zona paulista em que vivia. Sempre feliz no seu
receituário, transformou-se no Médico dos pobres
e Pai da Pobreza de Matão, pois receitava e dava
gratuitamente os remédios. Sua residência tornouse numa espécie de Casa dos Pobres, saindo dali
diariamente muita gente carregando embrulhos de
víveres, roupas e até lenha.
Janeiro de 2022

Qual é a Tua Obra?
‘‘Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos,
e então recompensará a cada um segundo suas obras”. (Mateus, 16:27)

2022, Ano Novo, Vida Nova!!!

E

stamos iniciando mais um ano, mais
um ciclo. Nestes momentos, todos nós
aproveitamos para rever conceitos, fazer
um balanço do ano que passou, fazer novas
promessas, rever velhos hábitos. É muito
comum bater até um certo arrependimento... Lembram da música dos Titãs,
Epitá o? “Devia ter amado mais, chorado
mais, ter visto o Sol nascer...”
É interessante como o ser humano tem
necessidade de viver em ciclos, que estabeleçam uma sensação de começo e m. É
como se nos desculpássemos pela nossa
incapacidade de dominar nossas más tendências e disséssemos a nós mesmos: ok,
ano novo, começa mais um ciclo... vamos
esquecer o que não deu certo e começar de
novo... agora vai!!!
A advertência de Jesus, “a cada um
segundo suas obras”, nos convida a re etirmos sobre o seu signi cado.
Em primeiro lugar, essa advertência
representa a aplicação da Lei de Causa e
Efeito e da Lei de Merecimento. Se sofremos (esse é o efeito), a causa desse sofrimento está em nosso próprio proceder,
nesta ou em encarnações anteriores. Se
praticamos a caridade (se somos benevolentes, indulgentes e perdoamos às ofensas), seremos merecedores de maior felicidade... Portanto, “a cada um segundo suas
obras”.

Texto: Erwin Telmo Steigleder

nesse dia, me dirão: 'Senhor! Senhor! não
profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não zemos
muitos milagres em teu nome?' – Eu então
lhes direi em altas vozes: 'Afastai-vos de
mim, vós que fazeis obras de iniquidade'.”
As boas obras não se manifestam ruidosamente por atos exteriores de fé e devoção, mas pela caridade consigo mesmo e
para com o próximo, que devem ser praticadas sem ostentação. A fé sem obras é
morta.
Neste novo ciclo que se inicia, Jesus
nos pergunta: Qual é a tua obra?
Recentemente me disseram: “Felicidade é fazer o bem!”. É uma a rmação simples, mas muito verdadeira. Signi ca que a
felicidade é o resultado da prática da Lei de
Amor e Caridade. Essa é a obra que Deus
espera que edi quemos!
Inspirados então pela natureza, que na
transformação da borboleta nos convida
a realizarmos também nossa própria transformação, nossa Reforma Íntima, lembremos da a rmativa consoladora de Chico
Xavier quando disse que: “Ninguém pode
voltar atrás e fazer um novo começo, mas
qualquer um pode começar hoje a fazer
um novo m!”
Comecemos hoje então a reconstruir a
nossa obra praticando todo o bem que nos
for possível, sendo indulgentes para com as
imperfeições alheias e perdoando não apenas 7, mas 70 vezes 7, as ofensas que nos
forem feitas.

Em segundo lugar, ca evidente que o
que de ne nossa sorte futura são nossas
obras e não a fé inativa. Em Mateus (7:2123), Jesus nos adverte sobre a iniquidade da
fé dizendo: “Nem todos os que me dizem:
Iniciemos 2022 agradecendo pela
'Senhor! Senhor!' – entrarão no Reino dos
vida,
e que a Caridade seja sempre a nossa
Céus; apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, Obra!!!
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Amor Incondicional

O

AMOR... Ah! O Amor!!!
Este sentimento tão declamado em prosas e
versos e tão cantado e decantado nas mais
diversas canções e ritmos.
Responsável por grandes felicidades, mas
também por profundas tristezas.
Como disse Paulo em sua carta aos Coríntios: “O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta!”
O amor é o sentimento mais puro e sublime
que existe.
Nosso Mestre Jesus quando encarnado na
Terra pautou todos os Seus atos neste sentimento e por isso que o Seu legado é um Evangelho de
Amor.
O amor é de essência Divina!
Joanna de Ângelis nos diz que “O amor é
substância criadora e mantenedora do Universo, ... é um tesouro que, quanto mais se divide,
mais se multiplica, e se enriquece à medida que
se reparte... Mais se agiganta, na razão que
mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto
mais se irradia. ... é o oxigênio para a alma, sem
o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido
de viver. ...É imbatível, porque sempre triunfa
sobre todas as vicissitudes e ciladas”. [1]
Mas que tipo de amor é este que é imbatível?
Ao analisarmos as palavras de Fénelon que
nos diz que todos nós possuímos este sentimento, desde o ser mais primitivo até o mais espiritualizado, percebemos que este sentimento
apresenta níveis conforme o grau de evolução
de cada ser. [2]
Passando por várias experiências, em múltiplas existências, esse sentimento vai se aperfeiçoando.
Estes níveis do sentimento Amor são explicados por Joanna de Ângelis, como sendo:
• amor infantil, que tem caráter possessivo;
• amor juvenil: que se expressa pela insegurança;
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Texto: Andrietta Kretz Viviani

• amor compensatório: intermediário
entre o juvenil e o maduro, que se dá e recebe
para se liberar da consciência de culpa;
• amor maduro: se entrega sem reservas e
faz-se pleni cador, permanente mesmo diante
de problemas-desa os.
As pessoas que já atingiram esse nível de
amor maduro colocam o outro como ser mais
importante, preocupam-se mais em amar do
que em serem amados.
É este o amor maduro que é o Amor Incondicional, o Amor que sempre triunfa e que a
tudo supera.
Mas para amarmos incondicionalmente é
necessário combatermos em nós o ORGULHO
e o EGOÍSMO que são as chagas no nosso progresso.
Somente menos materialistas e menos
apegados conseguiremos exercitar o AMOR,
patrimônio inalienável do Espírito imortal.
O amor deve ser o ponto de partida de todas
as aspirações e a etapa nal de todos os anelos
humanos.
“O clímax do amor se encontra naquele
sentimento que Jesus ofereceu à Humanidade e
prossegue doando, na Sua condição de Amante
e não de amado.” [3]
Só através do AMOR, deste sentimento
mais puro, que poderemos galgar horizontes
cada vez mais vastos na senda de nossa evolução espiritual.
O Amor Incondicional, é, portanto, a prática da Caridade como Jesus nos ensinou: Benevolência para com todos; Perdão das ofensas; e
Indulgência para com as imperfeições alheias.
[1] Joanna de Ângelis, Amor imbatível Amor,
p. 15.
[2] O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XI.
[3] Joanna de Ângelis, Amor imbatível Amor,
p. 17.

Evangelho Redivivo
Mensagem do Cristo precisa ser
conhecida, meditada, sentida e vivida
São palavras que constam no livro Renúncia, de
Emmanuel, psicogra a de Francisco Cândido Xavier.
Foram pronunciadas pelo elevado Espírito Alcione,
personagem principal da obra.
“...líamos apenas um versículo de cada vez e esse
mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação
para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de
que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto
caminho ascensional, cujo m não poderemos atingir,
legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os
detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o
termo da lição do Mestre, com uma simples leitura
vagamente raciocinada...”
Com as palavras de Alcione, nossas edições do Jornal
Essência Divina trará à luz da Doutrina Espírita, re exões
importantes, regular e sequencial dos livros que
compõem o Novo Testamento – do Evangelho segundo
Mateus ao Apocalipse de João – denominado o Evangelho
Redivivo, cujo foco do estudo é o próprio Cristo, o
Messias ou Enviado de Deus, e, em consequência, o seu
Evangelho.
Compreendemos, contudo, que, a despeito da
necessidade de conhecer, meditar, sentir e vivenciar a
mensagem do Cristo, ainda estamos muito distantes de
absorver, na sua integralidade, a grande mensagem do
Evangelho, pois investimos muito tempo, ao longo das
inúmeras reencarnações, em apreciar ou destacar os
aspectos literais do Evangelho, interpretados sob o véu de
princípios teológicos e exercitados por meio de práticas
ritualísticas.
O Evangelho Redivivo chega em momento oportuno,
em que devastadora crise moral atinge a Humanidade
terrestre, cujas dimensões e consequências não sabemos
aquilatar. Importa, porém, lembrar que o planeta não se
encontra à deriva nem desgovernado. Ao contrário, Jesus
Cristo, o Messias Divino e diretor espiritual do orbe
terrestre, permanece atuante: “quem tem ouvidos para
ouvir, ouça” (Mateus, 11:15)
Devemos, pois, conhecer Jesus e a sua mensagem,
desenvolvendo um esforço de melhoria espiritual, porque
ele é a nossa referência, hoje e sempre, como nos ensina
Allan Kardec “Para o homem, Jesus constitui o tipo da
perfeição moral a que a Humanidade pode aspirar na
Terra. Deus no-lo oferece como o mais perfeito modelo, e
a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua Lei,
porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na
Terra, o Espírito Divino o animava” - Livro dos Espíritos
Q. 625 – comentário
O Maior desa o enfrentado por todos nós, habitantes
do Planeta, é sem dúvida, nos libertarmos das
imperfeições morais e das ideologias materialistas, que
são disseminadas por toda parte. Chegamos a uma
encruzilhada existencial que, para ascendermos a planos
superiores, necessitamos resgatar os valores da moral e da
ética. Neste sentido, o Evangelho de Jesus é o código
moral por excelência porque trata da Lei de Amor, cujos
preceitos orientam como deve a criatura humana se
conduzir no bem, em qualquer tempo, situação ou
contexto. Não tenhamos dúvidas: Jesus, o Governador do
planeta Terra, será conhecido e amado, por todos, cedo ou
tarde.

Essência Divina

Harmonia no Lar
Texto: Coordenação da Família (DFIJ) – Casa de Jesus

V

iver em família, criar harmonia nos relacionamentos entre espíritos que dividem o mesmo teto é
um desa o de todos os tempos. Nosso primeiro
grupo social é antes de mais nada nossa primeira
escola, onde encontramos entre espíritos amigos e
outros nem tanto, as melhores oportunidades para
nosso crescimento espiritual. Nossa família é o
melhor arranjo educativo que Deus poderia providenciar para o sucesso de nossa encarnação. Por
reencarnação bem sucedida entendamos, uma
vida pautada pelo propósito maior de darmos
passos em direção a Ele. Contudo para que nossas
famílias sejam essa escola de Espíritos, faz-se necessário que tenhamos um certo grau de paz e
harmonia dentro de casa. Como formar um lar
harmônico?
Para apoiar nossa re exão sobre esse desa o,
imaginemos que nossas famílias são como veleiros.
Quando estamos de vento em popa, em um mar
liso, e céu limpo, a posição harmônica é manter o
barco devidamente aprumado. Essa posição é
ótima para a navegabilidade: velas in adas, o
casco corta a água com e ciência, e pra frente
seguimos celeremente. A harmonia expressa pela

prumada do mastro é re etida na possibilidade de
organizarmos adequadamente o convés e as cabines.
Contudo, nem sempre navegamos em condições favoráveis. As condições externas ou internas
se alteram e nossa almejada harmonia rapidamente se desfaz. O vento contra das di culdades
nanceiras, o mar revolto nas opiniões divergentes,
as doenças do corpo e da alma que nublam o céu, a
ingratidão que fecha nossas escotilhas, as traições
que rompem os cascos, e até as calmarias da indiferença (ah! esta última talvez o pior pesadelo dos
tripulantes do veleiro familiar) são alguns exemplos de situações que corriqueiramente balançam
nossos veleiros familiares.
Neste ponto faz-se necessária uma pausa, para
entendermos melhor o que está balançando nosso
barco. Como na questão 257 L.E., alguns sofrimentos independem de nossa ação. São causados por
elementos externos totalmente alheios à nossa
vontade ou intervenção. Entretanto, os Espíritos
nos ensinam que em sua maioria os sofrimentos
são causados por nós mesmos. Imprevidência,
excessos de toda ordem, ambição, en m comporta-

mentos apaixonados que alimentam nosso lado
animal, e não nosso lado espiritual.
Quando a dor bate à nossa porta, que é inevitável
e cíclico em nossas rotinas, devemos lembrar que
Deus colocou a nós, pais e mães, avôs e avós como
capitães dos nossos veleiros familiares. Nós chegamos
antes do que os demais tripulantes para garantir que
esse veleiro não naufrague no mar das paixões materialistas.
Deus nos investiu da missão de levarmos esse
veleiro, em Sua direção, e cabe a nós organizar o
quanto possível os relacionamentos dessa tripulação,
respeitando as diferenças, talentos e di culdades de
cada um, e garantindo que a moral do Cristo seja a
quilha e o leme que propiciem o sucesso da encarnação de todos do veleiro.
Se alguns sofrimentos são inevitáveis, devemos
cumprir com nossa responsabilidade de condutores
do grupo familiar e criar o máximo possível de harmonia: conduzir nossos veleiros com sobriedade,
simplicidade de gostos, propiciando melhores condições de navegação para que não nos percamos e possamos garantir o principal que é manter nosso veleiro
navegando rumo ao Pai.

Planejamento e Prioridades

U

m ano novo se inicia e com ele se renovam
as esperanças de realizarmos as mudanças que
tantas vezes planejamos, mas que por diversas
razões não saíram do campo do pensamento. É
legítimo que renovemos nossos planos de bemestar e qualidade de vida, e assim, irmos em busca
daquilo que nos façam felizes. Todavia precisamos re etir mais profundamente sobre a busca da
felicidade antes de listarmos as nossas prioridades. Neste aspecto, iremos buscar no Evangelho
Segundo o Espiritismo no capítulo II, Meu Reino
Não é Deste Mundo, mais especi camente no
item 5 – Ponto de Vista.
Ao fazermos uma leitura atenta deste item,
veremos a importância de colocarmos o olhar
sobre a verdadeira vida, que é a vida imortal do
nosso Espírito. Devemos ajustar e posicionar o
nosso ponto de vista a tudo que realmente importa para a conquista da nossa felicidade. Entenderemos que os bens perecíveis da Terra, tudo aquilo que não levaremos conosco ao desencarnarmos e retornarmos à pátria espiritual, servem
somente para o desenvolvimento do nosso Espírito, e não devemos dar mais importância aos
bens materiais do que aos bens da conquista moral. Precisamos sim nos dedicar em alcançarmos
condições para uma vida confortável, oferecer
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Texto: Eduardo Bertolini
condições dignas para nossa família e amparar
nossos entes queridos em suas necessidades, pois
tudo isso está nas Leis de Deus, basta observarmos as Leis de Sociedade, Lei de Progresso e Lei
de Trabalho. Mas o fato é que quando Jesus nos
fala: Meu Reino não é Deste Mundo, Ele nos mostra que tudo o que conquistamos na matéria não
deve ser a nossa prioridade, que devemos sim
trabalhar para o nosso desenvolvimento material,
desde que esse sirva ao propósito do nosso desenvolvimento moral e espiritual.
Façamos, portanto, um inventário do que
precisamos transformar em nós, em nossos comportamentos para nos tornarmos pessoas melhores. Vamos colocar em nossas prioridades a mudança de hábitos, os quais nos tem cristalizado
em comportamentos e atitudes orgulhosas e
egoístas. Lançar a luz do entendimento sobre
estas mazelas do nosso Espírito deve ser nossa
prioridade, retirando estas chagas das sombras, e
as tornando reconhecidas por nós, assim poderemos desenvolver a nossa vontade para planejar as
importantes conquistas e transformarmos o
nosso modo de ser.
Na obra Pensamento e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel à Chico Xavier, no capítulo Saúde,
nos esclarece o Mentor que a cólera, o desespero,

a crueldade e a intemperança, criam zonas mórbidas em nosso cosmo orgânico, destruindo os
recursos de defesa celular, abrindo brechas para a
cultura de micróbios patogênicos em nossos
órgãos. O Mentor espiritual nos esclarece ainda
que muitas doenças, inclusive o câncer, aparecem
como fenômenos secundários, sendo a causa
primária o desequilíbrio de nossa vida interior.
Portanto, amigos, neste ano que se inicia,
vamos sim renovar nossos planos e objetivos,
rede nir nossas prioridades, mas tenhamos a
certeza de que posicionaremos corretamente o
nosso Ponto de Vista sobre as coisas que realmente interessam para alcançarmos a verdadeira
felicidade. Tenhamos a humildade de reconhecer
que precisamos de ajuda para efetivar estes planos
legítimos de desenvolvimento, e busquemos o
auxílio dos Espíritos superiores, pois sozinhos
teremos grande di culdade de romper com
velhos hábitos. Todos temos ao nosso lado um
Espírito protetor que tem por missão nos ajudar e
orientar para o caminho do bem. Vamos, portanto, nos sintonizar com estes Espíritos e fortalecer
nossa vontade de renovação, porém pelo rumo
certo.
Uma ótima jornada a todos!
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Paz e Renovação

A

Texto: Cris Turri
conquista dos bens terrenos

Xavier pelo espírito Emmanuel, fala
sobre renovar-se dia a dia: "Se te decides, efetivamente, imunizar o coração contra as in uências do mal, é
necessário que te convenças:

faz parte do progresso da Humanidade, no entanto, esforçando-nos por
viver os princípios evangélicos, estaremos reunindo em nosso favor, os
bens eternos que a “traça não corrói e

• Que todo minuto é chamamento
de Deus à nossa melhoria e renovação.

nem os ladrões roubam”.
Grande parte dos problemas espi-

• Que toda pessoa tem importância em nosso caminho.

rituais que nos assolam somente serão
superados em de nitivo, pelo esforço
constante na autoeducação e na prática permanente da orientação recebida
de Jesus no seu Evangelho.
Estamos na Terra para aprender e progredir espiritualmente. Cabe nos, portanto, o
esforço na conquista dos tesouros eternos,
uma vez que a nossa bagagem ao retornar ao
Plano Espiritual será constituída dos valores
positivos ou negativos que venhamos a gravar
em nosso Espírito.
A Doutrina Espírita, revivendo o cristianismo em toda sua intensidade, nos oferece os
recursos preciosos para a luta constante na
superação de nossos obstáculos interiores
com vistas à renovação espiritual de que ainda
carecemos.
Viver o Bem renunciando às tendências
infelizes do passado, eis a senda de renovação
espiritual que nos compete atingir. Quando
Jesus nos diz que não se põe remendo de pano
novo em vestido velho, nos alerta que o cristão
não pode se acomodar com meios termos ou
se volta na luta permanente para superar as
suas inferioridades ou continuará apenas
condicionando aos bons propósitos, deixando
que valiosas oportunidades de renovação se
percam.
Frente ao Evangelho e à Doutrina Espírita,
busquemos, pois, substituir o homem velho de
ontem pelo cristão renovado de hoje para que
o bem e o Amor se instalem em de nitivo na

Página 6

Terra pela renovação espiritual da Humanidade.
Da mesma forma que o homem busca
renovar o mundo exterior, procurando aquilo
que lhe ofereça mais conforto e segurança,
devemos buscar também a renovação espiritual que nos oferecerá recursos para uma jornada evolutiva melhor.
Tolerando e calando às injúrias do próximo, estaremos auxiliando-o a re etir na
necessidade de se renovar espiritualmente.
“Quem suporta serenamente o mal que atraiu
para si mesmo, trilha a estrada bendita da
resignação, contudo, quem pratica o bem
quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. ”
A higiene é um atestado eloquente de que
ninguém deve e nem pode viver sem a constante renovação exterior. O Espiritismo, porém, nos adverte de que todas as modi cações
por fora, ainda as mais dignas, são reformas
pela metade, que permanecerão incompletas
sem as reformas no campo interior.
Não nos esqueçamos de que as coisas materiais são transitórias e que só levaremos para o
mundo espiritual as nossas conquistas espirituais, conseguidas através de nossa renovação
íntima.
No livro Livro: Paz e Renovação - Chico

• Que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém.
• Que a paciência é o principal ingrediente
na solução de qualquer problema.
• Que sem amor não há base rme nas
construções espirituais.
• Que o tempo gasto em queixa é furtado
ao trabalho.
• Que desprezar a simpatia dos outros, em
nossa tarefa, é o mesmo que pretender semear
um campo sem cogitar de lavrá-lo.
• Que não existem pessoas perversas e sim
criaturas doentes a nos requisitarem amparo e
compaixão.
• Que o ressentimento é sempre foco de
enfermidade e desequilíbrio.
• Que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar.
• Que, em suma, não basta pedir aos Céus,
através da oração, para que baixem à Terra,
mas também cooperar, através do serviço ao
próximo, para que a Terra se eleve igualmente
para os Céus."
Entretanto, vale lembrar que estes propósitos só irão aparecer, por meio, do esforço que é
combinado entre a vontade e a razão. E enquanto o Homem não se responsabilizar pelas
mudanças que devem haver em seu mundo
íntimo, para assim mudar o seu comportamento, nada mudará.
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Ano Novo é Esperança
Texto: Emerson Melzi Ramos e José Ramos Melzi

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 exposi-

ATIVIDADES SUSPENSAS

ções, nos atendimentos

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.

fraternos, nos atendimentos médicos, na evangelização, no bazar, na entrega
de cestas de alimentos,
onde tarefeiros e voluntários auxiliam colocando seu

A

sociedade está passando por dias difíceis,
e por isso, muitos acabam perdendo a Esperança de dias melhores, as atribulações da vida, os
momentos vividos nestes últimos dois anos em
relação à Covid_19, e todos os seus re exos na
sociedade, zeram criar muitos questionamentos, porém, não podemos perder a Esperança.
Necessário é lembrarmos que as provas que
estamos enfrentamos servem como escada
para a nossa evolução, no nosso progresso
espiritual contínuo. O Espiritismo nos ensina
que esse progresso é alcançado através das
di culdades que aprendemos a enfrentar, a
superar, elevando nosso pensamento ao nosso
Pai e trabalhando pelo bem. Ter Esperança
signi ca possuir a ciência de que tudo é passageiro, a palavra Esperança vem do latim e signica “esperar por algo positivo”.

tempo em prol do auxílio aos que precisam.
Ressaltando que neste período ainda as ativida-

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.

des presenciais estão canceladas em razão da
Covid_19, e apenas o bazar de roupas e calça-

ESTAMOS ACEITANDO DOAÇÕES

dos, e a entrega de cesta de alimentos e material

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 através de telefone
(47) 3360-7708 ou pelas redes sociais.
Todo auxílio é bem vindo!

de evangelização seguem com atividades programadas, e seguindo todos os protocolos de
segurança. Preparando para o ano que se inicia
o retorno das atividades presenciais, de forma
organizada e adequada à nova realidade, voltando a atender a comunidade em atividades
que serão programadas antecipadamente. Que
esse ano que está apenas começando, seja repleto de esperança e renovação na fé e no amor
incondicional.
Nosso querido Chico Xavier através de
seu mentor Emmanuel, nos deixa uma mensagem importante sobre esse momento de início

O Evangelho Segundo o Espiritismo apresenta a Esperança como sendo a lha da Fé, ou
seja, signi ca acreditar e con ar. Pensar
positivo, con ar que dias melhores virão,
pedindo intuições sadias à espiritualidade
superior. A base sempre será viver e compartilhar amor, caridade, auxílio, trabalhando e
ajudando, fazendo tudo com o coração.

tação do bem geral, porquanto se te ajustas ao

No Núcleo Espírita Erna Schmidt

privilégio de servir, seja qual seja a prova em

(NEES), braço social do Centro Espírita Casa

que te encontras, reconhecerás, para logo, que

de Jesus em Camboriú, no bairro Conde Vila

o amor é um sol a brilhar para todos e que

Verde, as atividades junto à comunidade em

ninguém existe sem esperança e sem Deus.”
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NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT
Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú

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.

de ano, chamada: “Esperança Sempre” que está
na obra – Mãos Unidas - “Contempla o Céu,
nos dias em que a sombra te invada o coração,
e pensa na inalterabilidade do Amor In nito
que verte do Criador para todas as criaturas.
Seja de que espécie for a provação que te amargue as horas, continua trabalhando na susten-

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
Alguém Me Tocou
José Carlos de Lucca
Em linguagem simples e
brindando-nos ao nal de
cada capítulo com uma
linda oração, Alguém Me
Tocou tem todos os ingredientes para promover
nosso encontro com Jesus,
convidando-nos a segui-lo
e, assim, a viver uma vida mais fraterna e feliz.
Tendo como ponto de partida a palavra do
Cristo, ou aquilo que os Evangelistas sobre Ele
disseram, o autor nos faz a irresistível proposta
de re exão sobre o real signi cado da missão de
Jesus, que não é tão somente a de "Salvador" da
humanidade, mas, também, a de "Redentor",
que nos liberta e nos guia na caminhada, é nosso
amigo e quer atuar por meio de nossas mãos e de
nosso amor junto ao próximo.

Paz e Renovação
Chico Xavier

Psicologia da Gratidão
Divaldo Franco

‘‘A renovação íntima é o
fator básico de todo reequilíbrio. Daí procede, leitor
amigo, a organização deste
volume despretensioso,
englobando avisos, apelos,
comentários e lembretes de
irmãos para irmãos, no propósito de estudarmos juntos as nossas próprias necessidades. É
um convite a que nos desgarremos das sombras
do desânimo ou da inércia, para nos colocarmos
todos no encalço das realidades do Espírito."
Emmanuel.
São autores espirituais destes livros Emmanuel,
Bezerra de Menezes, Batuira, Albino Teixeira e
André Luiz, compilados aqui pelo queridíssimo
Francisco Cândido Xavier.

A Psicologia da Gratidão
torna-se um instrumento
hábil no eixo ego-self, devendo ser vivenciada em todos os
momentos da existência corporal como roteiro de segurança para a conquista da sua
realidade. Filha do amadurecimento psicológico,
enriquece de paz e de alegria todo aquele que a
cultiva. Nestes dias de violência e de crueldade, de
indiferença pelos valores morais e emocionais
relevantes, a gratidão tem um papel signi cativo a
desempenhar com referência à saúde integral dos
seres humanos. Esta belíssima obra traz uma
análise profunda e abrangente sobre a gratidão,
auxiliando o ser humano no grande empreendimento da autoconquista.

O Livro da Esperança
pelo Espírito Emmanuel
Psicografado por Chico Xavier
Texto: Alexandre Esó co

As palavras e ensinos de Jesus ecoam pelos séculos se conservando atuais em todos os tempos da
humanidade. Com o passar desses séculos fomos
nos desenvolvendo e expandindo nossas consciências sedentas de explicações mais claras e
profundas desses Ensinos, e Jesus encaminha para a Terra diversos trabalhadores para renovar nossas esperanças na implantação do Reino
dos Céus em nossos corações. Emmanuel nos esclarece de modo profundo acerca de temas importantes como o Culto do Evangelho no lar,
para que mergulhando nas palavras do Cristo, possamos transformarnos deixando claro que perante as diﬁculdades do mundo, não devemos
nos desesperar, visto que é nosso papel conduzir a abençoada Escola
Terra para dias melhores. Somente através da u lização do nosso livrearbítrio dentro das Leis Divinas alcançaremos a tão sonhada felicidade.
Portanto, se o mundo, ainda hoje não te apresentas como queres, ora e
segue estudando e transformando a si mesmo renovando a esperança a
todos aqueles que dividem a jornada con go.
CLIQUE NO BANNER PARA ENTRAR NO GRUPO DE ESTUDO

Rua 600, nº 123
Centro
Baln. Camboriú
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