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encontraremos muitas datas marcantes para o 
Espiritismo, com destaque para Gabriel De-
lanne e Jésus Gonçalves, espíritas que muito 
contribuíram em suas épocas para que o Espi-
ritismo se consolidasse, trazendo consolo e 
conhecimento.  

Com a primorosa psicogra�a de Francisco 
Cândido Xavier, Emmanuel nos brinda com a 
obra “A Caminho da Luz”, onde narra a forma-
ção do planeta, os cuidados de Jesus e a im-
plantação de seu Evangelho de amor aqui na 
Terra, além de explicar o papel de algumas 
civilizações. Espero que a resenha deste livro 
te motive a lê-lo e a estudá-lo, pois é muito 
surpreendente e esclarecedor.

Com o desejo de que possamos absorver a 
essência divina destes despretensiosos artigos 
e nos renovar, louvamos e agradecemos a De-
us por mais esta oportunidade de pulverizar-
mos gotas de luz da Doutrina Espírita.

Boa leitura a todos e muita paz!

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

        ntusiasmados com a oportunidade de 
renovação neste novo ano, que já estamos 
escrevendo com nossas escolhas planejadas 
para sermos mais plenos, desperta em nosso 
coração a gratidão a Deus que renova nossos 
sentimentos, fonte vibracional da criação que 
desejamos. 

Assim entendemos a importância da Evan-
gelização, que é a educação dos sentimentos 
por excelência, tendo Jesus Cristo como Mes-
tre e Guia. Con�ram no artigo “Na Seara da 
Evangelização” várias abordagens de diversos 
autores que elucidam que a evangelização 
espírita é a formação moral para a eternidade, 
inspirada na doutrina e na moral do Cristo, 
aprimorando o Espírito imortal.

Estamos vivenciando épocas difíceis, com 
muitos desa�os diários, e com certeza quando 
nos dedicamos em fortalecer nossos senti-
mentos, buscando o conhecimento do Evan-
gelho que Jesus nos trouxe, conseguimos supe-
rar a nós mesmos dia por dia. O Evangelho 
Redivivo é um programa de estudo sistemáti-
co, onde todos nós podemos buscar esse co-
nhecimento, para a educação do sentimento 

divino da fé. Acompanhem no artigo “Evange-
lho Redivivo”.

“Coragem... Conhece-te a ti mesmo” é o 
tema da CONJESC - Confraternização da 
Juventude Espírita de Santa Catarina - durante 
o período do carnaval, também dedicado à 
Evangelização, onde o artigo de mesmo título 
nos elucida da importância da Evangelização e 
da identi�cação de nossas di�culdades e 
potencialidades. 

E assim durante o período que estamos 
passando tão sensível, quanto à transição pla-
netária e ao carnaval, devemos re�etir sobre a 
sintonia mental e espiritual que escolhemos 
fazer, pois o pensamento e o sentimento assim 
como o desenvolvimento das virtudes que 
possuímos em gérmen, estão intimamente 
ligados à sintonia espiritual.  É com esse con-
teúdo altamente relevante que os artigos “Sin-
tonia Espiritual”, “O Uso de Drogas e suas 
Consequências Espirituais”, “Re�exões sobre 
Virtudes” e “Sintonia no Bem” nos auxiliam a 
contribuir para um mundo melhor, con�ram.

Na coluna “Acontecimentos Espíritas” 

‘‘E

Romancista, poeta e dramaturgo, inclinado às 

causas sociais, defendia a paz universal, os direi-

tos dos homens, fim da pena de morte e o 

progresso social. 

Teve contato com o Espiri�smo através de 
sessões de mesas girantes, quando ficou no 
exílio. Uma das sessões lhe trouxe informações 
da filha desencarnada em um naufrágio no rio 
Sena, e usando esta experiência, desenvolve 
suas ideias sobre a imortalidade e reencarna-
ção. 

Em 1863, Allan Kardec já reconhecia Victor 

Hugo como um expoente no Movimento Espíri-

ta, e o inclui na Revista Espírita do ano. Desen-

carna em Paris, no dia 22/05/1885, aos 83 anos. 

Seu Espírito lúcido e imortal, con�nua nos 

oferecendo a sua palavra espiritualizada, atra-

vés da psicografia de vários médiuns brasileiros. 

Victor-Marie Hugo nas-
ceu em Besançon, Fran-
ça, em 26 de fevereiro de 
1802. Filho de um gene-
ral de Napoleão, e passou 
toda a infância fora da 

França, em viagens constantes. 

De 1814 a 1816, estudou no Liceu Louis le 
Grand, na época, seus cadernos ficavam reple-
tos de versos. Com 14 anos lia os livros de René 
Chateaubriand, iniciador do Roman�smo 
francês. Em 1817, recebeu um prêmio num 
concurso de poesia da Academia Francesa. Em 
1820 seu talento é reconhecido pelo rei Luís 
XVIII, que passa a lhe pagar uma pensão. Em 
1831 escreve seu grande romance: “O Corcunda 
de Notre-Dame.” Preocupado com a miséria do 
povo, funda o jornal "O Acontecimento" com 
seus filhos. 
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Datas Espíritas
de Fevereiro

Fevereiro de 2022

01/02/1834 - Reencarna na Província de Sergipe, 
Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, médi-
um espírita, autor dos livros A Divina Epopéia, Do 
Calvário ao Apocalipse e Jesus perante a Cristan-
dade.

01/02/1856 - Reencarna em Resende (RJ), a pro-
fessora Anália Franco, criadora de várias institui-
ções educativas e de assistência social.

01/02/1905 - Reencarna Peixotinho, Francisco 
Peixoto Lins, na cidade de Pacatuba, Ceará; médi-
um de efeitos físicos, notabilizando-se pelas mate-
rializações luminosas.

07/02/1901 - Desencarne da poetisa Auta de Sou-
za, na cidade de Natal (RN)

15/02/1926 - Desencarna Gabriel Delanne, que 
fez ver através de suas obras que a Física moderna, 
o magnetismo, o hipnotismo, a sugestão verbal ou 
mental, a clarividência, a telepatia e o Espiritismo 
são conhecimentos novos convergentes para as 
fronteiras espirituais. Tornou evidente que as pro-
vas das comunicações dos espíritos, sendo tão 
numerosas quão variadas tornariam o Espiritismo 
uma demonstração científica da imortalidade. 
Dedicando-se de maneira especial ao trabalho de 
demonstrar que o Espiritismo se apoia em bases 
científicas, escreveu as obras: A Alma é Imortal, O 
Espiritismo perante a Ciência, A Evolução Aními-
ca, O Fenômeno Espírita, A Reencarnação.

16/02/1947 - Desencarna Jésus Gonçalves, funda-
dor da Sociedade Espírita Santo Agostinho, dentro 
de um leprosário, no Hospital Colônia de Pirapitin-
ga. Chico Xavier não conheceu pessoalmente Jésus 
Gonçalves, mas mantiveram correspondência 
durante dois anos consecutivos. Após sua morte, 
Jésus passou a se comunicar usando da mediunida-
de de Chico Xavier. Escreveu poesias, relatou 
experiências em outras vidas e deixou mensagens 
evangélicas. Possui poesias publicadas em livros 
como Parnaso de Além-Tumulo, Chico Xavier 
Pede Licença, entre outros.

17/02/1927 - Desencarna o grande mestre Johann 
Heinrich Pestalozzi. Allan Kardec foi seu discípu-
lo.

18/02/1943 - Desencarna Inácio Bittencourt, 
médium curador espírita.

20/02/1822 - Desencarna em Salvador, Bahia, a 
freira Joana Angélica de Jesus. Hoje, como Joan-
na de Ângelis, trabalha em favor da Humanidade, 
pelo médium Divaldo Pereira Franco.

26/02/1802 - Reencarna na França o romancista 
Victor Hugo; era adepto do Espiritismo.

26/02/1842 - Reencarna Camille Flammarion, 
astrônomo e divulgador da Doutrina dos Espíritos. 

27/02/1853 - Reencarna no Rio de Janeiro Fran-
cisco de Menezes Dias da Cruz. Foi médico ho-
meopata e presidente da Federação Espírita Brasi-
leira.
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E o jovem espírita?
O aprimoramento do espírito é o foco da 

evangelização, por meio do estudo da 
Doutrina Espírita e da vivência do Evangelho 
de Jesus, os jovens e sua presença nas ativida-
des desenvolvidas, participando das ações e 
amizades que vão sendo conquistadas ao 
longo da tarefa, traz à tona o jovem Jesus que 
lutava e ainda luta para semear o amor.

E por que Evangelização de bebês?
Cíntia Soares nos diz que: “Evangelizar 

bebês é educar o espírito desde a mais tenra 
idade, levando-o a sentir as vibrações amoro-
sas de Jesus e a proteção de Deus. Além de 
vivenciarem atividades doutrinárias e cristãs 
de estimulação, visando o seu desenvolvi-
mento harmônico, o bebê é também incenti-
vado a perceber os laços de carinho e amor 
que os une a mamãe e ao papai”.

“E o semeador saiu a semear!” Mateus, 3;3 
Nesta perspectiva, a tarefa de Evan-

gelização é pautada na pedagogia do amor, 
do estudo, da preparação de cada momento, 
num ambiente vibracional e harmônico para 
que nossos evangelizandos, sintam a presen-
ça amorosa de Jesus, por meio da música, das 
parábolas, da poesia, das dramatizações, das 
rodas de conversa, da arte; o aprendizado do 
amor ao próximo, respeito e bondade exem-
pli�cados pelo Mestre.  

Fica aos pais, responsáveis e jovens um 
convite especial.

Venha participar conosco dos encon-
tros de Evangelização! 

Votos de muita Paz!

   o semeador saiu a semear!”  
Mateus, 3:3

Neste sentido, a Evangelização espírita 
infanto-juvenil se dá como uma tarefa do 
coração, importante missão de edi�car desde 
a mais tenra idade o Evangelho de Jesus, para 
que possa sentir e conhecer o Mestre pelo seu 
amor e bondade.

Vejamos o que a autora Cíntia Vieira da 
Silva Soares, no Livro Evangelização de 
Bebês - Cap. 1, pág. 17, nos traz de relevante 
contribuição ao entendimento da Ação 
Evangelizadora na vida de nossos bebês, 
crianças e jovens:

A doutrina espírita vem lançar as bases da 
nova humanidade. Consolida o Evangelho 
de Jesus, revivendo a Boa Nova nos corações 
sedentos.

“O Espiritismo realiza o que Jesus disse 
do Consolador prometido: conhecimento 
das coisas, fazendo que o homem saiba don-
de vem, para onde vai e por que está na Terra; 
atrai para os verdadeiros princípios da lei de 
Deus e consola pela fé e pela esperança.” 
KARDEC, ALLAN. Evangelho Segundo 
Espiritismo, 129 ed., Rio de Janeiro, FEB, 
2010 p. 141.

Assim, a evangelização espírita é a forma-
ção moral para a eternidade, inspirada na 
doutrina e na moral do Cristo. É a busca da 
perfeição amorosamente ressaltada por Jesus 
em “Sede vós perfeitos, como é perfeito o 
vosso Pai que está nos céus” Mateus, 5:48.

Cabe-nos semear o amor na seara da 
evangelização, oportunizando aos nossos 
evangelizandos a educação moral, momen-
tos signi�cativos que �carão na memória 
afetiva, sendo este o verdadeiro aprendizado 
para o espírito.

Segundo Vinícius, no livro O Mestre na 
Educação, “Cada passagem pela Terra im-
porta numa oportunidade, sendo que os 
setes anos iniciais são os mais adequados e 
propícios ao lançamento das bases educati-
vas, segundo ensinam os nossos irmãos maio-
res, devendo, por isso, merecer dos pais e dos 
preceptores os mais atentos cuidados.”

E a criança?
A criança em suas diferentes fases de 

desenvolvimento é, pois, a semeadura que 
germina a cada passo frente aos momentos 
vividos na evangelização, por meio da inte-
gração e participação. Tudo vem de acordo 
com seu momento de aprender, num clima 
de construção e aprendizagem conjunta.

Na Seara da Evangelização
Autor: Sayonara Melo de Medeiros de Almeida 

(DFIJ – Departamento da Família, Infância e Juventude) 

‘‘E

Início da Evangelização
Sábado: 05/03/2022 às 18h
Pré Adolescência e Juventude

Domingo: 06/03/2022 
• 9h30 - Evangelização de Bebês (on-line)
• 10h15 às 11h15 - Evangelização de 
crianças de 3 a 9 anos
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Coragem... 
Conhece-te a Ti Mesmo

Essência Divina

  o dia 26 de fevereiro, estará sendo 
realizada a 36ª Confraternização de 
Juventude Espírita do Estado de Santa 
Catarina, a nossa CONJESC, evento que 
se propõe ao debate sobre um tema, se 
utilizando de inúmeras técnicas que pro-
porcionam aos participantes diversas 
re�exões. Na edição deste ano, teremos 
como tema, o título deste artigo.

Mas o que vem a ser coragem? Cora-
gem segundo alguns dicionários pode ser 
de�nida como “�rmeza de espírito para 
enfrentar situação emocional ou moral-
mente difícil” ou ainda “capacidade de 
enfrentar algo moralmente árduo; perse-
verança”. Paulo de Tarso nos convida ao 
bom combate, a�rmando que em todas as 
épocas vivemos con�itos diversos, não 
con�itos com terceiros, mas con�itos 
interiores que podem em algum momen-
to as�xiar a nossa fé, nossa coragem e nos 
diz ainda que o verdadeiro cristão em 
tudo seria atribulado, mas nunca angusti-
ado, perplexo, nunca desanimado.

Buscarmos compreender os desa�os 
que nos são apresentados diariamente e 
traçarmos um roteiro seguro para a nossa 
jornada é uma responsabilidade indivi-
dual, mas também coletiva, pois minhas 
palavras, ações e pensamentos se re�etem 
no outro. Em “O Livro dos Espíritos”, Kar-
dec na questão 919 indaga aos espíritos 
“Qual o meio prático mais e�caz que 
tem o homem de se melhorar nesta vida 
e de resistir ao arrastamento do mal?’’ – 
“Um sábio da Antiguidade vos disse: Co-
nhece-te a ti mesmo.” A assertiva atribuída 
a Sócrates vai mais além, “Conhece-te a ti 
mesmo e conhecerás o universo e os deu-
ses”. O autoconhecimento segundo dife-
rentes fontes, pode ser entendido como 
“conhecimento de si próprio, das suas 
características, qualidades, imperfeições, 

sentimentos etc. que caracterizam o indi-
víduo por si próprio.

João (8:12) a�rma que aquele que 
segue os passos do Cristo, não anda em 
trevas, pois tem a luz da vida, portanto, 
conhecer-se a si mesmo é caminhar para a 
verdade e sempre transitar entre o burila-
mento e o trabalho. Na obra Autodesco-
brimento, Joanna de Ângelis descreve que 
“a experiência do autodescobrimento fa-
culta à criatura identi�car os limites e as 
dependências, as aspirações verdadeiras e 
as falsas, os embustes do ego e as impostu-
ras da ilusão”. Emmanuel na mesma pers-
pectiva de Joanna, na obra Rumo Certo, 
assevera que em todas as vias devemos 
reconhecer o impositivo do conhecimen-
to e do autoconhecimento, para que o 
erro ou o desequilíbrio não nos compli-
quem a romagem ou atrasem a marcha.

Estamos diante de momento crucial 
em nossas jornadas, Deus em sua in�nita 
bondade tem proporcionado aos ho-
mens, o acesso a informações que permi-
tem a todos nós buscarmos este olhar 
interior, reconhecendo nele, o ponto de 
partida, para mudarmos nossa realidade 
individual e coletiva. 

Nosso compromisso com a felicidade 
preconizada pelo Cristo é tarefa urgente, 
devemos nos utilizar dos instrumentos 
diversos, quer os facultados pela psicolo-
gia e/ou pelo espiritismo, de forma a reali-
zarmos o bom combate. Devemos nos 
lembrar que esta luta é diária, que deve-
mos envidar esforços na identi�cação de 
nossas di�culdades e potencialidades, 
nos interrogando diariamente sobre todo 
o bem que realizamos, mas também, aque-
le que deixamos de realizar. 

Uma excelente CONJESC para todos!

                Texto: Crisanto Soares Ribeiro

Evangelho Redivivo  

O Evangelho Redivivo disponibiliza, de forma simples 
e despretensiosa, condições para nos transformarmos 
em pessoas melhores. 
“O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Co-
mo tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais 
para qualquer exposição teórica, mas visando cada 
discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdo-
brando as edi�cações do divino Mestre no terreno 
de�nitivo do Espírito”.
A missão de Jesus é encaminhar a Humanidade ao 
bem, disponibilizando condições para que o ser huma-
no evolua em conhecimento e em moralidade. Ensina 
o Espiritismo: “Tendo por missão transmitir aos ho-
mens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, 
em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Foi 
por isso que ele disse: Toda planta que meu Pai Celesti-
al não plantou será arrancada”.
O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as me-
lhores expressões de nobreza, mas não passará de ativi-
dade destinada a modi�car-se ou desaparecer, como 
todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita 
que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo, 
pode ser um cientista e um �lósofo, com as mais eleva-
das aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem 
roteiro no instante da tempestade inevitável da prova-
ção e da experiência, porque só o sentimento divino da 
fé pode arrebatar o homem das preocupações inferio-
res da Terra para os caminhos supremos dos paramos 
espirituais.
A pergunta que poderia ser feita é esta: por que estudar 
o Evangelho segundo as orientações espíritas? A respos-
ta direta é bem simples: porque somos espíritas. E, 
como espíritas, sabemos que a Doutrina Espírita aten-
de à promessa do Cristo registrada pelo apóstolo e 
evangelista João em dois momentos:
 “Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu 
rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito [dogrego, 
parakletos = o mediador, o defensor, o consolador; 
aquele que está ao lado; que intercede], para que con-
vosco permaneça para sempre; o Espírito da Verdade, 
que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o 
conhece” (João, 14:15 a 17).
“Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em 
meu nome, vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o 
que vos disse” (João, 14:26).
A promessa do Cristo, está con�rmada pelo advento da 
Doutrina Espírita, assinala Allan Kardec em O Evan-
gelho segundo o espiritismo: 
“Jesus promete outro Consolador: O Espírito de Ver-
dade, que o mundo ainda não conhece, por não estar 
maduro para o compreender. Consolador que o Pai 
enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o 
que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de 
Verdade devia vir mais tarde para ensinar todas as 
coisas, é que o Cristo não dissera tudo; se ele vem re-
lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi 
esquecido e mal compreendido”.
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O Uso de Drogas e Suas 
Consequências Espirituais

des graves, dependendo do metabolismo de cada 
usuário;

- ao desencarnar devido ao uso abusivo de 
drogas, permanecerá com desejo de usar drogas e irá 
conviver com seus a�ns no mundo espiritual, tal é a 
lei de a�nidades;

- como no mundo espiritual não tem drogas 
disponíveis, se faz necessário que ele desça ao nosso 
plano para usar o entorpecente que estava acostu-
mado a usar;

- lesões causadas no nosso corpo físico, pelo 
uso de drogas, nos acompanham no mundo espiri-
tual através de marcas no nosso perispírito;

- renascerá, em uma nova vida, o usuário, em 
corpos doentes nas mesmas áreas correlatas do 
perispírito que foram machucadas pelo entorpecen-
te usado em vida anterior;

Como se afastar destas presenças perniciosas se 
sou usuário?

Primeiro ponto é entender e aceitar que sou um 
dependente, e devo parar de usar, não só o ato de 
usar e sim o pensamento de querer usar. É difícil? É, 
mas não é impossível. Mudar de companhia e ambi-
entes, trocar o uso por trabalho voluntário a qual-
quer irmão nosso que necessite de um amparo. 
Meditar e exercitar o domínio dos seus pensamen-
tos. Nenhum Espírito tem o poder total sobre nós, 
eles apenas aguardam nossos chamados “mentais” 
para isso ou para aquilo, ou seja, depende sempre de 

N   a questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec, 
pergunta aos Espíritos se eles in�uenciam em 
nossos PENSAMENTOS e ATOS. A resposta dos 
Espíritos é curta e direta, sem meios termos: “Muito 
mais do que imaginais. In�uem a tal ponto que, de 
ordinário, são eles que vos dirigem”.

Então, de acordo com o meu pensamento sabe-
rei o(s) espírito(s) que estão me in�uenciando 
quando penso e uso drogas, simples assim.

No uso de drogas, diríamos que a In�uência 
Espiritual é o ponto nevrálgico da questão. Ou seja, 
todo o usuário de drogas, seja ele dependente ou 
não, estará sempre acompanhado de um ou mais 
espíritos, antes, durante e depois que �zer uso da 
droga. Ora, esta informação nos leva a entender a 
gravidade que é usar drogas, seja ela qual for, cigar-
ro, álcool, maconha, cocaína, etc. Cabe a nós decidir 
usar ou não, assumindo as consequências.

Devemos entender que os Espíritos que fazem 
uso de drogas junto aos encarnados, são os viciados 
de outrora, que precisam se ligar (perispírito a peris-
pírito) aos usuários que estejam fazendo uso de 
drogas.

Inúmeras são as consequências do uso de dro-
gas, abaixo cito algumas:

- a atração e a frequente troca energética entre 
encarnado e desencarnado, provocará uma sobre-
carga energética perniciosa no viciado, podendo 
levar à problemáticas de ordem mental e enfermida-

nós o controle sobre que espírito vai me in�uenciar, 
o do bem ou do mal? Nosso livre arbítrio é de domí-
nio nosso.

Lembremos também, que nunca estamos sozi-
nhos, ao primeiro sinal de querer mudar, arrepen-
der-se no mundo espiritual, a ajuda divina enviará 
os Espíritos amigos, socorristas que nos ajudarão no 
processo de recuperação e futuro retorno à carne 
para repararmos o mal cometido anteriormente. 

Para �nalizar, e fazendo um link com o Carna-
val que se aproxima, �ca a mensagem do espírito 
Manoel Philomeno de Miranda, na Psicogra�a de 
Divaldo P. Franco, na obra “Entre Os Dois Mundos”:

“ E M  FA C E  D O S  D E S C O N C E R T O S 
EMOCIONAIS QUE OS EXAGEROS FESTIVOS 
PRODUZEM NAS CRIATUR AS MENOS 
CAUTELOSAS, HÁ UMA VERDADEIRA 
"INFESTAÇÃO ESPIRITUAL” PERTUR-
BADORA DA SOCIEDADE TERRESTRE, 
Q UA N D O  L E G I Õ E S  D E  E S P Í R I T O S 
INFELIZES, OCIOSOS E PERVERSOS, SÃO 
ATR AÍDAS E SINCRONIZAM C OM AS 
MENTES DESARVORADAS”.

Bibliogra�a – “Nas Fronteiras da Loucura”, Divaldo 
P. Franco – “Entre Os Dois Mundos”, Divaldo P. Fran-
co – “O Livro dos Espíritos”, Allan Kardec – “Loucura 
e Obsessão”, Divaldo P. Franco.

    e maneira geral, nossa vida se constitui de al-
tos e baixos. Há dias em que estamos bem, e outros, 
nem tanto... Nossos gostos, sensações e sentimentos 
variam em razão dos locais e das companhias que 
nos envolvem. Somos suscetíveis aos nossos humo-
res e pensamentos.

Essa inconstância na nossa existência pode 
trazer preocupações e até problemas, dependendo 
de onde focamos nossa atenção, inclusive no que diz 
respeito aos relacionamentos e acontecimentos 
sociais.

É em razão dessa percepção que é importante se 
re�etir a respeito da sintonia espiritual. A�nal, de 
que se trata? O conhecimento dessa concepção teria 
algum benefício prático em nossa vida?

Esta re�exão ganha especial relevância diante 
do atual momento, no qual vivenciamos situações 
de gravidade, próprias da transição espiritual que 
nos atinge, sem distinção. 

É comum perceber os desentendimentos entre 
as pessoas, os desvios de comportamento, o despre-
zo para com o próximo, o apelo do narcisismo e de 
tantas condutas inconsequentes, que de determina-
da maneira são agravadas pela surpreendente disse-
minação dos efeitos da pandemia que ainda assola o 
planeta.

Não se pode desconsiderar as infelizes ocorrên-
cias geradas pelos excessos do materialismo, do 

relativismo dos valores, da sensualidade, dos dese-
quilíbrios emocionais e da incompreensão.

Nesse cenário, é que cabe destacar que todos 
nós, tanto os encarnados como os desencarnados, 
interagimos incessantemente, pois o mundo espiri-
tual e o mundo físico se comunicam e se interpene-
tram. 

Como esclarece Emmanuel, vivemos num 
grande oceano de ondas mentais.[1] De tal maneira, 
somos receptores e transmissores das vibrações 
mentais, num verdadeiro sistema de trocas, que 
forma a psicosfera que nos envolve. 

Em face desse raciocínio, denominamos de 
sintonia espiritual o fenômeno em que dois ou mais 
Espíritos compartilham pensamentos, sentimentos 
e ideias semelhantes. 

Trata-se de sintonia vibratória que ocorre indis-
tintamente entre encarnados e desencanados, na 
qual nossas condutas e os nossos pensamentos 
interferem nos outros, assim como os outros inter-
ferem em nossa vida. São as correntes mentais, em 
que se exteriorizam os próprios pensamentos, e se 
assimilam os alheios.

É importante pontuar que, diante da nossa atual 
condição evolutiva, nem só as boas ações e as saluta-
res vibrações mentais formam o nosso ambiente. As 
correntes ou vibrações mentais podem ser tanto 
destrutivas, como harmônicas e construtivas. E 

disso resultam as consequências do que projetamos, 
pois que o pensamento permite interpretar e modelar 
o mundo que nos cerca. En�m, podemos criar e 
conceber planos e desejos. 

Aqui reside, pois, o benefício prático para nosso 
aprendizado e para a nossa evolução. Como diz Emma-
nuel, “o nosso pensamento cria a vida que procura-
mos”.[2]

Lembra-nos Joanna de Ângelis que devemos 
“disciplinar e edi�car o pensamento através da �xação 
da mente em ideias superiores da vida, do amor, da 
arte elevada, do bem, da imortalidade”.[3]

Coloquemo-nos, pois, como receptores e trans-
missores dos aspectos otimistas e positivos da vida, 
praticando a caridade e o auxílio ao próximo, em 
harmonia com o Evangelho de Jesus.

Nesse momento de renovação e de transição espi-
ritual, cabe-nos manter a sintonia no bem, no belo e 
no justo.

É uma tarefa existencial, própria da moral Cristã, 
objetivo da reencarnação e da conquista da felicidade.
[1] Emmanuel (Prefácio). In: XAVIER, F.C. Pelo Espírito André 
Luiz. Sinal Verde. São Paulo: Petit, 2004. p. 7.
[2] XAVIER, F.C. Pelo Espírito Emmanuel. Pensamento e vida. 
Rio de Janeiro: FEB, 2009. p. 8.

[3] FRANCO, D. Pelo Espírito Joanna de Ângelis. Autodescobri-
mento: uma busca interior. Salvador: Livraria Espírita Alvorada, 
1995. p. 32.

D Texto: Maury Roberto Viviani
Sintonia Espiritual

Texto:  Carlos Monteiro
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Livro IV).

Allan Kardec, na sequência deste item 
introdutório, no Evangelho Segundo o Espi-
ritismo, a�rma que o Espiritismo “é mais 
explícito”; aquele que possui a virtude a ad-
quiriu por seus esforços, em existências 
sucessivas, despojando-se pouco a pouco de 
suas imperfeições. A graça é a força que De-
us faculta ao homem de boa vontade para 
deixar o mal e praticar o bem. 

A Doutrina Espírita caracteriza a virtude 
e o homem virtuoso na profunda mensagem 
do Espírito François-Nicolas-Madeleine 
(Paris, 1863) apresentada no ESE (cap. XVII, 
item 8): “a virtude, em seu mais alto grau, 
comporta o conjunto de todas as qualidades 
essenciais que constituem o homem de bem. 
Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, 
modesto, são qualidades do homem virtuo-
so”. A questão da virtude está assim inserida 
no capítulo XVII do ESE: “Sede perfeitos”.

O Espiritismo nos esclarece que somos 
seres perfectíveis e somos responsáveis pelo 
nosso destino. Adquirir e desenvolver virtu-
des são ações que fazem parte do processo 
evolutivo do Espírito. Nesta linha de pensa-
mento, as pessoas que possuem virtudes se 
destacam porque aproveitam os desa�os da 
vida e os transformam em aprendizado, 
tanto moral quanto intelectual, no decurso 
de suas várias vidas e inclusive do que viven-
ciaram no plano espiritual. 

O Livro dos Espíritos (Q.893) observa 
que “todas as virtudes têm seu mérito, por-

 que é virtude à luz da Doutrina Espí-
rita? Podemos adquirir virtudes? Em que 
momento a virtude se faz presente? Este 
artigo propõe algumas re�exões sobre estes 
pontos.

A palavra virtude deriva do latim “virtus, 
utis”, que signi�ca força do corpo (dicioná-
rio online de português). Virtude é qualida-
de do que se conforma com o considerado 
correto e desejável do ponto de vista da mo-
ral, da religião, do comportamento social. 
(Dicionário Huaiss da Língua Portuguesa). 

Segundo a �loso�a e o Cristianismo, as 
virtudes são qualidades con�rmadas pelo 
hábito, baseadas na atuação simultânea da 
inteligência e da vontade. As virtudes orde-
nam os atos humanos e conduzem sua con-
duta. Os teólogos cristãos concebiam as 
virtudes como uma concessão divina e não 
como uma conquista evolutiva do Espírito. 
(FEB, EADE, Livro IV). 

É provável que os estudos sobre a virtude 
tenham começado realmente com Sócrates 
(470-399 a.C.). Para o �lósofo grego da 
Antiguidade, a virtude se identi�cava com o 
bem (aspecto moral) e representava o objeti-
vo da atividade humana (aspecto funcional 
ou operacional). Segundo a doutrina Socrá-
tica “[...] a virtude não se pode ensinar; ela 
vem por um dom de Deus àqueles que a 
possuem. [...].” (KARDEC, Allan. ESE, 
Introdução XVII). Outros �lósofos, surgi-
dos ao longo da história humana, aceitaram 
parcialmente as ideias de Sócrates, Platão e, 
em especial, as de Aristóteles. (FEB, EADE, 

que todas são sinais de progresso no cami-
nho do bem”. Poderíamos então nos pergun-
tar em que momento a virtude se faz presen-
te. Encontramos a resposta na sequência: 
“há virtude toda vez que há resistência vo-
luntária ao arrastamento das más tendênci-
as” […]. “A mais meritória é aquela que está 
fundada sobre a mais desinteressada carida-
de”. A resposta a esta questão 893 é rica de 
ensinamentos, porém focalizaremos neste 
espaço tão somente o ponto sobre os esfor-
ços que devemos empreender para resistir 
ao arrastamento das más tendências. A ação 
de desenvolver virtudes implica avanço 
integral do ser humano, e isto em todas as 
áreas da sua vida (familiar, pro�ssional, 
religioso, lazer …). A linda mensagem de 
François-Nicolas-Madeleine observa que o 
ser humano está longe da perfeição, que é o 
objetivo de nosso Pai Celestial. Ela o convo-
ca a não ceder aos vícios da alma que o levam 
a agir de forma pretensiosa. 

Enquanto pais, responsáveis das nossas 
crianças, adolescentes e jovens, compreen-
demos as implicações destas palavras. Vi-
venciamos a importância de re�etir com 
nossos queridos as consequências das esco-
lhas que se lhes apresentam no decorrer das 
suas vidas. Como não lembrar aqui da men-
sagem de André Luiz, pelas mãos de Chico 
Xavier: ‘‘virtude não é �or ornamental. É 
fruto abençoado do esforço próprio que 
você deve usar e engrandecer no momento 
oportuno’’ (Agenda Cristã, cap. 29).

Reflexão Sobre Virtudes

O
Texto:  Maristela Roget
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intonia é a identidade vibratória das 
emissões mentais, entre pessoas e espíritos 
que tiverem os pensamentos e sentimentos 
semelhantes, sabe-se que os sentimentos são 
os responsáveis pelas características vibrató-
rias dos pensamentos. Não há como evitar-
mos o fenômeno de sintonia. Todo momen-
to, estamos em sintonia vibratória com ou-
tras mentes, e, portanto, as companhias espi-
rituais que se ajustam àquilo que somos e 
fazemos. O cérebro é como um aparelho 
emissor e receptor de ondas mentais, e que 
está diretamente vinculado à a�nidade em 
relação ao desenvolvimento moral de cada 
ser.

Quando pensamos e sentimos 
criamos um campo vibratório de 
energias ao nosso redor. O nível 
vibratório desse campo vai depen-
der da qualidade de nossos pensa-
mentos e sentimentos. Por isso 
quando Jesus disse: “Vigiai e 
orai…”, estava nos alertando da 
nossa responsabilidade na criação 
do nosso campo vibratório. No 
livro Libertação de André Luiz 
psicografado por Francisco Cân-
dido Xavier, temos claramente a seguinte 
questão: “Todos nós exteriorizamos energias, 
com as quais nos revestimos, e que nos de�nem 
muito mais que as palavras.” 

Quando alimentamos as nossas tendênci-
as negativas, desequilibramos os nossos pen-
samentos e sentimentos e consequentemente 
alteramos o campo vibratório abrindo bre-
chas, �camos sujeitos a in�uências de 
espíritos que vibram de forma negativa, o 
que pode ocasionar consequências desastro-
sas para o nosso físico, mente e espírito. 
Assim como o corpo físico pode ingerir ali-
mentos venenosos que lhe intoxicam os teci-
dos, também o organismo perispiritual pode 
absorver elementos de degradação que lhe 
corroem os centros de força, com re�exos 
sobre as células materiais.

Em Fevereiro temos rotineiramente as 
festividades que no Brasil chamamos de “Car-
naval”, que é um momento em que a vibração 
energética cai muito em função das questões 
mundanas pertinentes, e se faz necessário 

seguirmos com a “Sintonia no Bem”, para 
não termos os re�exos desse evento em nossa 
vida no decorrer do ano, e principalmente 
nesse momento em razão da permanência 
entre nós da Covid_19 e de outras enfermi-
dades que são transmitidas pelo ar. 

Se a mente da criatura ainda não atingiu a 
disciplina das emoções, se alimenta paixões 
que a desarmonizam com a realidade, pode, a 
qualquer momento, intoxicar-se com as emis-
sões mentais daqueles com quem convive e 
que se encontrem no mesmo estado de dese-
quilíbrio.

A Casa de Jesus tem sua �lial no Bairro 
Conde Vila Verde, na Cidade de Camboriú, 
sendo o braço de Instituição Social totalmen-
te baseada na caridade, e na Sintonia no Bem, 
no Bom, no Belo, na vivência do Evangelho 
de Jesus, atendendo a comunidade ali estabe-
lecida, auxiliando com o apoio material tão 
necessário como a cesta de alimentos e o 
bazar de roupas e calçados, além do alimento 
espiritual através das atividades internas de 
exposições doutrinárias, atendimento espiri-
tual, evangelização e o�cinas para auxiliar no 
desenvolvimento de todos os que precisam. 
É a Caridade na Prática! Importante indicar 
que neste momento, ainda em razão da Pan-
demia de Covid_19, as atividades do NEES – 
Núcleo Espírita Erna Schmidt estão suspen-
sas, permanecendo apenas a entrega da cesta 
de alimentos e material de evangelização 
uma vez ao mês e o bazar de roupas e calça-
dos com programações que são informadas à 
comunidade. 

Que possamos seguir com Jesus no leme!

Sintonia no Bem  

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

                Texto: Rogério RossolS
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ATIVIDADES SUSPENSAS

Em função da pandemia, estão suspensas as 
atividades tais como: palestras, o�cinas, 
grupos de evangelização, estudos, gestantes, 
bazar além dos atendimentos médicos e 
odontológicos entre outros. 

MENSAGENS DE AMOR

14hTODOS
OS DIAS

Todos os dias, às 14h, disponibilizamos via 
Whatsapp, um áudio ou vídeo, com orações 
e palavras de consolo e esperança para 
acalentar todos os corações.

NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL

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

A Casa de Jesus continua recebendo doações para 
atender os assistidos do NEES. São roupas e 
calçados em bom estado e limpos, alimentos não 
perecíveis como arroz, feijão, macarrão, azeite, 
açúcar, farinha, leite, utensílios e outros. Doações 
podem ser feitas na Casa de Jesus, de segunda, 
terça, quinta e sábado das 9hs às 11hs e nas quartas 
e sextas das 14hs às 17hs. Para outras formas de 
ajudar, entre em contato através de telefone 
(47) 3360-7708 ou pelas redes sociais.
Todo auxílio é bem vindo!

https://www.facebook.com/
centroespiritacasadejesus

CentroEspiritaCasadeJesus

(Clique nos links abaixo para acessar as palestras)

https://padlet.com/Espiritismo/cj_online

ESTAMOS ACEITANDO DOAÇÕES

Palestra Pública presencial e virtual:

• Terça-feira 15:30 horas

• Sábado  18:00 horas

Palestra Pública somente virtual:

• Domingo    8:30 horas

• Segunda-feira 20:00 horas

• Quinta-feira 15:30 horas

http://padlet.com/Espiritismo/cj_online
http://www.youtube.com/CentroEspiritaCasadeJesus
http://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
tel:4733607708


Pa s s e a n d o  c o m  Lu c i a 
Moysés pelo mundo da 
evangelização infanto-
juvenil, e conhecer as nuan-
ças desse trabalho que 
transforma as crianças e os 
jovens em cidadãos do mun-

do – com responsabilidade de quem tem a tarefa 
de mudar a face da Terra, transformando-a em 
um mundo onde o bem e a paz prevaleçam.
Aprenderemos, através do amor e da perseve-
rança a educar o espírito para ter bem aproveita-
da sua reencarnação em busca do progresso 
espiritual. Este livro enriquece a literatura espí-
rita apoiando a todo aquele que se interessar e se 
dispuser a colaborar nessa tarefa de amor que é a 
evangelização espírita infanto-juvenil.

Essência Divina - Fevereiro de 2022

No livro A Caminho da Luz o benfeitor Emmanuel 
através da psicografia de Chico Xavier narra os 
cuidados de Jesus com nosso orbe no desenvolvi-
mento da fé e da ascendência espiritual. 
Apresenta também qual é a verdadeira posição 
do Evangelho do Cristo no mundo.

Descreve a formação do planeta e a introdução da vida na Terra e todo o 
seu desenvolvimento. Explica o papel de algumas civilizações, como o 
an�go Egito, Índia, Israel, a China e a família indo-europeia.

Fala da vinda de nosso Mestre Jesus e a implantação de seu Evangelho 
de amor. Apresenta a importância da vinda do Espiri�smo e o seu papel 
como o Consolador prome�do nos tempos que mudanças importantes 
no planeta acontecerão. Enfim, vai descrevendo os séculos desde o 
princípio da Terra até os dias atuais, mostrando que tudo passa e que 
apenas permanecem aqueles tesouros do céu que con�nuarão conosco 
por toda a eternidade.

A Caminho da Luz
pelo Espírito Emmanuel

Psicografado por Chico Xavier

Texto: Alexandre Esó�co

Mediunidade e Sintonia
Chico Xavier

INFORMAÇÃO & CULTURA

Qual é a força do pensa-
mento? O autor espiritual, 
Emmanuel, por meio do 
médium Francisco Cân-
dido Xavier, esclarece sobre 
como os  pensamentos 
agem poderosamente mo-

delando a vida: “Somos hoje herdeiros positivos 
dos re�exos de nossas experiências de ontem, 
com recursos para alterar-lhes a direção à verda-
deira felicidade”. Emmanuel expõe com simpli-
cidade, por meio de ideias claras e inteligentes e 
comparações baseadas no dia a dia, os efeitos 
que o pensamento gera na intimidade de cada 
um e no mundo onde vive. Explica, ainda, a 
ligação das emoções e pensamentos, evidenci-
ando que o ser humano tem a capacidade de 
gerenciá-los em benefício do progresso.

O estudo da sintonia é funda-
mental para a mediunidade. 
To d o s  s omo s  mé d iu ns . 
Resta-nos saber em que faixa 
ou frequência vibratória 
estamos sintonizados. Exa-
minando a mediunidade e 

compreendendo que a sintonia lhe é inerente, 
importa perguntar-se: sintonia para quê e com 
quem? Em Mediunidade e Sintonia, por intermé-
dio de Chico Xavier, Emmanuel, entendendo 
mediunidade como força da mente e talento cria-
tivo da alma, e sintonia como acordo mútuo, 
desenvolve pequenas e úteis lições sobre o exercí-
cio do dom mediúnico, procurando sensibilizar-
nos para a importância dessa prática voltada ao 
bem. Ao �m da leitura, reconheceremos que todo 
coração que palpita e trabalha no campo dos 
ensinamentos de Jesus, a Cristo se assemelhará.

A Evangelização Mudando 
Vidas

Lucia Moysés

Pensamento e Vida
Chico Xavier
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Rua 600, nº 123 
Centro

Balneário Camboriú

CLIQUE NO BANNER PARA ENTRAR NO GRUPO DE ESTUDO

https://chat.whatsapp.com/JtUdH7upucP2MhxWVaNeFK
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997724337
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