Ano 17, Nº 206, março de 2022 - Centro Espírita Casa de Jesus - Fundado em 1954

A Mulher
no Espiri smo

Página 3

TUA FÉ
TE CUROU

MARLENE
NOBRE

PENSAMENTO
E VONTADE

Página 4

Página 5

Página 6

EDITORIAL

C

om alegria iniciamos o mês de março deste
Ano tão especial para cada um de nós, que nos
comprometemos a dar continuidade em nossos
propósitos e reformas necessárias para o nosso
Espírito Imortal.

tência Social e no voluntariado disseminando o
Evangelho é cada dia mais intensa, fortalecendo o
auxílio ao próximo com amor e ao mesmo tempo
sustentando a família em suas diversas necessidades, demonstra a força e a fé, o amor e a coragem.
Con ram o artigo “O Papel da Mulher na Assistência Social”.

Celebrando o Dia Internacional das Mulheres no próximo dia 08, homenageamos a todas as
mulheres que estão representadas pela contribuição feminina na elaboração dos artigos desta
edição. Com o artigo “Marlene Nobre”, a grande
trabalhadora de Jesus, que levou a mensagem da
ciência e do amor aos corações, e com o artigo
“Amèlie-Gabrielle Boudet”, que com muita justiça está entre as inúmeras mulheres que a História
registrou como dedicadas e éis colaboradoras,
externamos nossa singela homenagem e admiração.

A busca pela evolução passa pelo despertar a
consciência, em que o pensamento e a vontade
são pilares básicos que construímos com decisão,
direção, disciplina e determinação para alcançarmos o objetivo e o Espiritismo é um excelente
instrumento evolutivo, que ilumina esse despertar para que valorizemos o tempo. Vejam os artigos “Pensamento e Vontade” e “Por que estudar o
Espiritismo?” que nos trazem muitos pontos para
re etirmos.

Acompanhem no artigo “A Mulher no Espiritismo” que nos elucida como é importante o
entendimento que a Doutrina Espírita nos apresenta sobre a condição temporária de homem ou
mulher nas várias reencarnações do Espírito
imortal, para que a mulher manifeste suas potencialidades.

Entre as “Datas Espíritas” podemos acompanhar vários acontecimentos onde destacamos os
desencarnes de Allan Kardec, Codi cador da
Doutrina Espírita e Franz Anton Mesmer, médico e magnetizador, que desde antes do Espiritismo já usava a imposição das mãos sobre os doentes e magnetizava água.

A participação da mulher nas áreas de Assis-

Jesus, com várias parábolas e conversas, nos

Amèlie Gabrielle Boudet
Por Silvania da C. Picchetti Bertolini

exempli cou o poder da cura pela nossa fé, como
a história da mulher hemorroíssa abordada no
artigo “A Tua Fé te Curou”. A Humanidade com
o tempo foi se afastando da mensagem cristã
primitiva de fraternidade e amor e o Evangelho
Redivivo proporciona essa reaproximação.
São muitas lições a serem apreendidas para
nossa evolução, que delineiam nosso pensamento para melhores escolhas, onde precisamos de
muito esforço para a transformação íntima e o
fabuloso romance “Paulo e Estêvão” nos ilustra
situações sensíveis de profundas transformações.
É nosso sincero desejo que todos possamos
usufruir desta simples compilação, agregando e
estimulando, para efetivar as transformações
necessárias no lindo mármore do sentimento e
com o cinzel da boa vontade, usando a porta
estreita, com Jesus e Kardec, estaremos a caminho da luz.
Boa Leitura e muita paz!

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

DIRETORIA
Silvania da C. P. Bertolini - Presidente
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Amèlie-Gabrielle Boudet nasceu em 23 de
novembro de 1795, na
França. Era professora
de Letras e Belas Artes. Culta e inteligente
publicou três obras:
Contos Primaveris; Noções de Desenho e
O Essencial em Belas Artes.
De estatura baixa, de olhos pardos e serenos, gen l e graciosa, sorriso terno e bondoso e inteligência admirável logo se fez notar
pelo circunspecto Prof. Rivail.
Casaram-se no dia 6 de fevereiro de 1832.
Esposa altamente compreensiva, resignada
e corajosa, ela foi a inspiradora de vários
projetos que Kardec pôs em execução, como
cursos gratuitos a crianças e jovens, além do
total apoio moral à maravilhosa obra da

Codiﬁcação da Doutrina Espírita.
Ela era profundamente convencida da verdade dos ensinos espíritas e fundou com
alguns amigos a “Sociedade Anônima do
Espiri smo”, des nada à vulgarização do
Espiri smo por todos os meios permi dos
pelas leis. Graças à sua visão, empenho e
devotamento sem limites, o Espiri smo
cresceu não só na França, mas em todo o
mundo.
Amèlie faleceu em 21 de janeiro de 1883,
com rara lucidez de espírito. E com muita
jus ça, está entre as inúmeras mulheres que
a História registrou como dedicadas e ﬁéis
colaboradoras.
Fontes: WANTUIL, Zêus, Grandes Espíritas
do Brasil, p. 51;
Site Federação Espírita Brasileira (FEB).
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Datas Espíritas
de Março
05/03/1815 - Desencarna Mesmer, Franz Anton,
médico e magnetizador, pai do Mesmerismo. Além
da imposição das mãos sobre os doentes, para estender o benefício a maior número de pessoas, magnetizava água, pratos, cama etc. Em 1792, Mesmer vê-se
forçado a retirar-se de Paris, vilipendiado, e instalase em pequena cidade suíça, onde vive durante 20
anos, sempre servindo aos necessitados e sem nunca
desanimar nem se queixar. Durante anos semeou a
cura de enfermos, doando de seu próprio ﬂuido vital
em atitude digna daqueles que se sacriﬁcam por
amor ao seu trabalho e a seus irmãos
09/03/1979 - Data do desencarne de José Herculano
Pires, autor de vários livros e tradutor das obras de
Kardec.
09/03/1984 - Desencarna, no Rio de Janeiro, Yvonne do Amaral Pereira. A mediunidade apresentouse ainda na infância, conforme relato em o livro
"Recordações da Mediunidade". Trabalhou como
receitista homeopata assessorada pelos Espíritos
Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto
Silva, Carlos Roberto de Canalejas, e outros.
20/03/1833 - Reencarna na Inglaterra aquele que foi
considerado o maior médium de efeitos físicos,
Daniel Dunglas Home.
23/03/1857 - Reencarna Gabriel Delanne. Principais obras: "Pesquisas sobre a Mediunidade", "A
Alma é Imortal", "O Espiritismo perante a Ciência",
"O Fenômeno Espírita ","A Evolução Anímica", "As
Aparições Materializadas de Vivos e Mortos".
25/03/1856 - Allan Kardec toma conhecimento
através de uma comunicação mediúnica da existência do Espírito A Verdade, esteio da codiﬁcação.
25/03/1939 - Desencarna José Petitinga (José Florentino de Sena), fundador da União Espírita da
Bahia.
26/03/1964 - Desencarna Antonio Lima. Além de
tradutor das obras de Kardec, escreveu livros, tendo
a FEB publicado A Caminho do Abismo, Estrada de
Damasco, Senda de Espinhos, Vida de Jesus.
29/03/1772 - Desencarna o médium Emmanuel
Swedenborg, um dos precursores do Espiritismo.
31/03/1869 - Desencarna em Paris, vítima de um
aneurisma, Allan Kardec, O Codiﬁcador da Doutrina Espírita. No decorrer de sua carreira pedagógica,
Rivail exercitou "a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às
boas causas, a ﬁm de melhor poder desempenhar a
gloriosa missão que lhe estava reservada". Quase
todas as realizações posteriores a 1832, ano do seu
casamento, se originaram ou se fortaleceram nas
palestras costumeiras entre ele e a esposa. Frequentando inúmeras reuniões, começou a levar para as
sessões uma série de perguntas sobre problemas
diversos, as quais os Espíritos comunicantes respondiam "com precisão, profundeza e lógica." Mais
tarde teve a ideia de publicar os ensinos em forma de
Doutrina para que todos tivessem acesso. Em 1857,
era publicada a primeira obra do pentateuco: O Livros dos Espíritos.
31/03/1870 - É inaugurado em Paris, no cemitério
de Pére-Lachaise, o monumento funerário de estilo
celta para receber os despojos de Allan Kardec.
31/03/1903 - Desencarna Antonio Luiz Sayão,
escritor espírita. A FEB publica sua obra Elucidações Evangélicas.
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A Mulher no Espiritismo

P

rotagonista nata, a mulher é base na história da humanidade, porém é o Evangelho
que abre um caminho de esperanças renovadas para que a mulher manifeste as suas potências, sem ser discriminada ou diminuída.

A condição temporária de homem ou
mulher como nos ensinam os Espíritos
Superiores, serve-nos apenas de alavanca
para o progresso. Assim estamos homens e
mulheres, dependendo daquilo que precisamos aprender em nossa jornada evolutiva.
L.E. Q.202 “Quando se é Espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou
de uma mulher?”
– “Isso pouco importa ao Espírito; ele
escolhe segundo as provas que deve suportar.
Os Espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexo. Como devem
progredir em tudo, cada sexo, como cada
posição social, lhe oferece provas e deveres
especiais, além da oportunidade de adquirir
experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens”
Das questões 817 a 822 de O Livro dos
Espíritos, há um esclarecimento no que diz
respeito à igualdade de direitos entre homens
e mulheres, já que ambos são dotados de
inteligência capaz de escolher entre o bem e o
mal, facultando sempre o progresso. Tudo o
que margeia a discriminação é fruto da ignorância, tudo que usa do abuso inclusive pela
força é contrário àquilo que devemos vivenciar, já que cabe sempre ao mais forte proteger e orientar o mais fraco, resumindo a regra
áurea de fazer ao outro o que gostaria que o
outro te zesse.

Texto: Rô Pacheco

da intuição; implica o valoroso e importante
papel da mulher no mundo e no movimento
Espírita.
Vimos na presença de Amélie Gabriele
Boudet, esposa de Allan Kardec a mulher
doce e rme; investida
de lucidez e coragem,
estando ao lado de seu
esposo durante toda a
Codi cação, além de
conduzir com maestria
a Sociedade Parisiense
de Estudos Espíritas,
após o desencarne de
Kardec. Devemos muito a ela!
Tantas mulheres incríveis como Amá li a
Rodrigues Soler, nascida na Espanha em
1935, grande divulgadora do Espiritismo
nesse país, em época
tão repressora onde as
mulheres não tinham
voz.
Yvonne do Amaral Pereira, portadora de
variada gama mediúnica. Divulgadora da
Doutrina, amiga de
Chico Xavier, que
inclusive falou: poderiam se passar 50
anos de sua obra
“Memórias de um
Suicida” que di cilmente alguém produz i r i a a l go a c i m a .
Yvonne é um testemunho de renúncia e superação.

Léon Denis em sua obra “No Invisível”
Tantas mulheres espíritas no anonimato,
nos dirá que:
porém que possamos usar nossas ferramen“.... É à mulher, entretanto que parecem tas e produzir ainda mais em prol do
Espiritismo, lembrando que somos espíritos
outorgadas as mais belas faculdades psíquicaminhantes e que precisamos nos respeitar,
cas. Daí o eminente papel que lhe está resernos compreender e darmos voz àquilo que é
vado na difusão do novo Espiritualismo.”
verdadeiramente puro, cessando as rivalidaEssa sensibilidade que traduz a natureza des entre os dois sexos, equilibrando no
feminina, portadora das chaves da vida, cora- amor, os planos divinos para a regeneração
ção que pulsa entre os dois mundos na forma da Terra.
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Tua Fé Te Curou...

Evangelho
Redivivo

(Jesus)

D

esde os primórdios a mulher é chamada
de “o sexo frágil”, mas, parafraseando Erasmo
Carlos, “Que mentira absurda”.
Jesus nos conhece profundamente e nos
olha num plano igualitário, sem a atualmente
tão falada distinção de gênero.
Nós, mulheres de hoje, espíritos milenares
na experiência feminina e o mesmo acontece
com os que hoje se apresentam como homens,
haverão de viver experiências reencarnatórias
em outra polaridade.
Também podemos considerar que conquistamos muitas vitórias através dos tempos,
mas era diferente ao tempo de Jesus, e o incomparável Mestre já nos colocava em destaque.
Nós mulheres temos uma força energética
criadora, e a fé é uma destas forças femininas
que transformam a vida.
Esta passagem demonstra a
força e a sabedoria feminina:
A mulher com hemorragia
(Marcos 5:23-34) que, tendo passado 12 anos sangrando, era considerada impura, não podendo se
socializar com ninguém.
Ouve as histórias de Jesus, o
consolador, aquele que diz que
aliviaria as dores. Se enche de fé e
vai a procura d'Ele.
Aquela mulher se sentia indigna. Até mesmo diante de Deus.
Ela se sentia indigna e culpada.
As pessoas costumam se sentir assim. Em
nosso meio, existe uma multidão de pessoas
que se sentem dessa forma. Porém tais sentimentos fazem muito mal para a alma, pois nos
distanciamos de Deus.
Então, ela O vê caminhando com uma
multidão em sua volta: o que fazer?
A mulher não podia ser tocada por ninguém pois aquele que a tocasse também caria impuro. Ela, transgredindo a lei, se enche
de coragem e sorrateiramente e abaixada,
entra naquela multidão com a esperança que
se O tocasse seria curada. E ela O toca, ela
sente uma vibração tão forte de amor...
Mestre sente algo saindo dele..., “uma
virtude acaba de sair de mim, quem me tocou?” – Particularmente eu acho linda esta
passagem e chego a me emocionar quando
leio...
A mulher desesperada por ser surpreendida pela multidão diz, fui eu senhor, e Ele diz:
“A tua fé te curou.”
Quando vamos tocar em Jesus verdadeira-
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Texto: Dete
mente como o exemplo dessa mulher? Quando vamos ter fé que com Ele tudo é mais tranquilo? Temos a certeza de que somos amados
por Ele e por Nosso Pai.
Esta frase dita por Jesus, é um ensinamento muito maior do que apenas a cura conquistada pelo desespero e pela dor daquela quem
sofria do mal, mas Ele nos diz através desta
frase, ...” Não importa, o que todos te digam,
nem o que o que a sociedade que você vive
aceita como verdade... se você tem fé, larga
suas muletas e busca, o Amor de Deus te alcançará e te curará...”. Mas, como sempre, você
tem que fazer a sua parte.
A nossa fé está sempre na corda bamba,
mas vemos hoje muitas mulheres anônimas
superarem seus obstáculos, dando-nos o
exemplo de coragem que só quem tem fé pode
expressar...

Mães solitárias que vão à luta para alimentar seus rebentos, que fazem de tudo para
colocarem seus lhos no caminho reto. Essas
mulheres ímpares que estão sempre nos nossos caminhos a dizer, tenhamos fé, tudo vai
passar com Ele ao nosso lado.
Lógico que estamos generalizando, e que,
sim, existem mulheres que ainda não conseguiram enxergar a luminosidade de nosso
Mestre. O que queremos re etir com nossos
leitores nesse mês da mulher, é que estas mulheres vão abrindo os caminhos com seus
exemplos.
Temos de ter em mente que, sem sair da
zona de conforto e sem buscar a transformação em nós, não conseguiremos despertar o
Mestre que vive em nós, aguardando nossa
iniciativa.
Muitas de nós ainda estamos no limiar do
despertamento. Não basta saber que Ele existe
e acreditar que em morrendo na cruz ele sacri cou-se por nós e só... Jesus vive através de
nossa fé e faz questão de nos dizer: Tua fé te
curou!

A busca pelo Jesus histórico se apoia na literatura
bíblica e extra bíblica do século I; nas pesquisas
arqueológicas; nos estudos sociológicos que procuram
reconstruir e entender o contexto histórico,
sociológico e religioso dos tempos de Jesus. Procuram
visualizar e imaginar o impacto de sua pessoa e de sua
mensagem dentro desse contexto. Portanto, parte-se
do pressuposto de que Jesus deve ser lido dentro do
contexto da Galileia daquela época. Não resta dúvida
de que Jesus histórico é um estudo respeitável, e muita
luz tem lançado sobre certos pontos obscuros do
Evangelho. Mas não sejamos ingênuos, o Jesus
histórico não é su ciente para o propósito de nos
transformarmos, efetivamente, em pessoas melhores.
A base intelectual é importante, todavia, essa base deve
formar unidade com a aquisição e desenvolvimento da
moralidade.
“Já se disse que duas asas conduzirão o espírito
humano à presença de Deus, um chama-se amor, a
outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo, é
serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se
aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros,
o re exo de suas próprias virtudes; e pela sabedoria,
que começa pela aquisição do conhecimento, recolhe a
in uência dos vanguardeiros do progresso, que lhe
comunicam os re exos da própria grandeza
impelindo-a para o Alto”.
“Através do amor valorizamo-nos para a vida, através
da sabedoria somos pela vida valorizados, daí o
imperativo de marcharem juntas a inteligência e a
bondade”.
Se lançarmos um breve olhar para a história da
construção da mentalização cristã, veremos que,
passados os primeiros momentos da organização do
Cristianismo, a Humanidade foi, pouco a pouco, se
afastando da mensagem cristã original, para abraçar
práticas ritualistas determinadas, em especial, pela
igreja católica de Roma, no Ocidente, e pela igreja
ortodoxa, no Oriente.
Para vivenciarmos a mensagem do Cristo, em espírito
e verdade, devemos absorver integralmente os seus
princípios divinos. Não há outra saída. Ainda que
persistam opiniões contraditórias sobre o que Jesus fez
ou deixou de fazer, ou ainda, que sua mensagem não
tenha sido su cientemente compreendida, importa
destacar, como ensina Emmanuel, que a vinda do
Mestre Nazareno entre nós marcou o início da “era
de nitiva da maioridade espiritual da Humanidade
terrestre, uma vez, que Jesus, com a sua exempli cação
divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a
todos os corações”.
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Marlene Nobre
(Parte 1 - continua em abril)

‘‘A

vida é um bem indisponível e outorgado
por DEUS!”
Assim, a Dra. Marlene Rossi Severino Nobre
inseria esta frase de escol dentro de todas as suas
palestras sobre a valorização da vida. Quem a
visse pessoalmente ou pelas telas do computador
sabia que, em seu íntimo, esta assertiva era um
fato real, uma certeza verdadeira.
Nascida em berço espírita, no interior paulista, no ano de 1937, na cidade de Severínia, em 18
de junho, lha de Ida Rossi e de Pedro Severino
Junior, provém de uma família de 8 irmãos, sendo ela a única lha do casal. Passou a sua infância
e juventude dedicando-se à causa espírita, na
cidade de Buritama, São Paulo, até se mudar para
a capital paulista, para dar continuidade a seus
estudos até, posteriormente, tentar ingressar na
Faculdade de Medicina, em Uberaba, Minas
Gerais, no ano de 1956. Formou-se em 1962 e,
logo depois, em 1964, casou-se com o político Dr.
José Freitas Nobre, com quem teve dois lhos.
Devido ao regime militar no Brasil, seu esposo
fez um exílio voluntário para a França, e, assim,
ela estagiou no Hospital Boucicaut, em Paris,
especializando-se em prevenção do câncer de
colo uterino, área que trabalhou até a sua aposentadoria. ¹
Foi no período em que morou em Uberaba,
porém, que conheceu Francisco Cândido Xavier.
A pedido do médium mineiro, Waldo Vieira,
também aluno no curso de Medicina – dois anos
à frente da Dra. Marlene –, a convidou para com-

parecer à Comunhão Espírita Cristã e, nesta
visita, já recebeu o convite de trabalho doutrinário nesta instituição, que se prolongou até a sua
formatura. Este fato, assim como tantos outros,
está memoravelmente descrito pela própria Dra.
Marlene em seu livro “Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho”, da Editora Folha Espírita. ²
Ao retornar para São Paulo, após a sua formatura em Uberaba, juntamente aos seus familiares
e demais companheiros abnegados, fundou o
Centro Espírita Caibar Schutel na cidade de Diadema, São Paulo, em 1965, onde realizava não
apenas o atendimento doutrinário em todas as
áreas da casa espírita, bem como um belo trabalho assistencial à comunidade. Dentre esses,
nota-se a creche Lar do Alvorecer e o ambulatório médico Dr. Bezerra de Menezes, todos com
atendimento gratuito.
Ao longo dos anos, ela e seu esposo fundaram
o jornal “A Folha Espírita” e o programa televisivo
“Portal de Luz”, além do programa de rádio “Diálogos Médicos”.
Em 1968, a Dra. Marlene, juntamente com
outros confrades espíritas da capital paulista,
fundara a Associação Médico Espírita de São
Paulo, a primeira das AMEs. Recebeu as orientações da Espiritualidade Superior por meio de
Chico Xavier, seu grande incentivador e amigo
em terras mineiras.
O intuito de uma Associação Médico Espírita
é aliar a religião à ciência, o que a Dra. Marlene
poeticamente dizia “levar a alma à medicina”.

Texto: Márcia Léon
Esse é um dos lemas principais que norteiam a
caminhada de um médico espírita, sendo muito
bem exempli cado pela querida doutora ao longo
de toda a sua trajetória.
Durante a sua vida acadêmica e depois de formada, esta foi uma estrada construída e percorrida
por ela mesma. Aliava sempre o tripé kardequiano
– a ciência, a loso a e a religião – com grande
maestria à medicina. Via, em cada paciente, mais
que um corpo físico adoecido, via a alma necessitada de aconchego, de consolo, de esclarecimento e de
amparo. E, para conseguir tal intento, se debruçava
sobre o pentateuco doutrinário espírita, a coleção
André Luiz e demais obras subsidiarias de porte
idôneo. Ali, dizia ela, que encontrava as respostas
que sempre procurou, os esclarecimentos que vinham em direção aos seus questionamentos, a
capacidade que aliava o conhecimento cognitivo
aos enlaces do coração. (continua no JED Abril/22).
Márcia Léon, médica gastropediatra, vicepresidente da Associação Médico Espírita do Planalto (AME-Planalto), em Brasília, Distrito Federal.
Referências Bibliográ cas:
1. Severino, Paulo Rossi. O legado de Marlene Nobre:
Lembranças de um companheiro, Editora Folha Espírita,
2016.
2. Nobre, Marlene. Chico Xavier: meus pedaços do espelho, Editora Folha Espírita, 2015.
3. Revista Saúde & Espiritualidade:
https://amebrasil.org.br/revistas-saude-espiritualidade/

Por que Estudar o Espiritismo?

N

a questão 780 de O Livro dos Espíritos
aprendemos que o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. Contudo, se
temos evoluído tanto em progresso intelectual,
por que ainda experienciamos tanta iniquidade,
egoísmo e sofrimento? Tanto na história quanto
na vida cotidiana, vemos inúmeros exemplos de
pessoas empregando a inteligência para o mal,
denotando franco atraso moral. Como espíritas
que somos, queremos fazer diferente e contribuir
para uma sociedade mais justa e fraterna. Como
podemos então, cada um de nós, fazer a diferença, para que nosso progresso intelectual efetivamente auxilie o progresso moral?

Estamos vivenciando um momento histórico
no desenvolvimento do nosso planeta, a tão falada Transição Planetária. Essa transição nada
mais é do que o momento onde a humanidade
precisa diminuir o descompasso entre o progresso intelectual e moral. Este processo, porém,
como podemos observar, não ocorre de forma
tranquila. Os dias atuais caracterizam-se por
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Texto: Luciane Cristina Boettger
sofrimentos intensos, vícios de toda ordem, distrações, excessos e con itos de ideias que geram
grandes perturbações. Essas experiências fazem
parte do esgotamento do modelo egoísta que aos
poucos dará lugar, a um novo modelo, verdadeiramente cristão, no qual a fraternidade fará realmente parte de nossas vidas. A visão espírita
sobre o caráter transitório deste grave momento é
profundamente consoladora ao nos apresentar a
relativa bonança que nos espera no Mundo de
Regeneração.
Entretanto, como no meio de tanta turbulência distinguir o certo do errado, o caminho que
leva a porta estreita da salvação do que leva à
porta larga da perdição? Novamente encontramos no Espiritismo o conhecimento que agora
não apenas consola, mas também esclarece, nos
habilitando a fazer melhores escolhas do que
zemos no passado.
Na questão 780a os espíritos explicam a Kardec como se dá este mecanismo do progresso

intelectual engendrar o progresso moral: “Fazendo com que se compreenda o bem e o mal; o homem, então pode escolher. O desenvolvimento
do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e
aumenta a responsabilidade dos atos”.
Entendemos que o Espiritismo é um excelente instrumento evolutivo para todo aquele que
estiver disposto a dedicar-se seriamente ao seu
estudo, de forma contínua e com o recolhimento
indispensável. Facilmente perceberemos que não
há tempo a perder com o excesso de distrações
que o mundo nos oferece pois há muito trabalho
interno a ser feito. O Espiritismo não fala ao homem encarnado, e sim ao Espírito imortal, ajudando no discernimento e fortalecimento do seu
livre-arbítrio.
A Casa de Jesus oferece diversas opções de
grupos de estudos: Introdutório, ESDE I, II e
complementar, Obras Básicas e Série Psicológica
de Joanna de Ângelis. Acompanhe a divulgação
dos estudos nas mídias da Casa de Jesus e inscreva-se!
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Pensamento e Vontade

E

mmanuel na mensagem “Que despertas?”: “Todos nós por meio das palavras e dos
atos, criamos atmosfera própria que nos de ne aos olhos alheios.” E na mensagem “Renovação necessária”, nos a rma que: “irmãos
nossos existem que regressam da Terra pela
mesma porta da ignorância e da indiferença
pela qual entraram.” Eis que no balanço das
atividades de cada dia, necessário indagar a si
mesmo: “Que z hoje?”

No livro “O Problema do Ser do Destino e
da Dor”, Léon Denis: “O pensamento é criador.” Não atua somente ao redor de nós, in uenciando nossos semelhantes para o bem e
para o mal. Atua principalmente em nós,
nossas palavras e ações. A vontade é a maior
de todas as potências, é em sua ação, comparável a um imã. A vontade não é um atributo
especial do espírito; é o pensamento chegado
a um certo grau de energia, transformado em
força motriz. (Allan Kardec)
O pensamento é um atributo do espírito.
Pensamento é informação, é a exteriorização
da inteligência. Necessário aprendermos a
pensar para termos melhor compreensão do
mundo e de quem nós somos. Ainda temos
muita di culdade com relação ao saber
pensar, num mundo de informações rápidas,
intensas que nos chegam em segundos. Crianças, jovens, adultos tem di culdade de
interpretar um texto, expressar as próprias
ideias e o que está acontecendo em torno de
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Texto: Agnes
si, de entender-se e organizar os próprios
pensamentos e emoções. Léon Denis em 1908
disse que as pessoas lêem sem prestar atenção
no que lêem. Que re exão tão atual. Como é
comum, após comunicado sobre um evento,
horário, dia, tema, local, as pessoas perguntarem, onde? Qual dia? Que horas? A causa não
é a internet, é um comportamento humano.
Nós reencarnamos com planejamento,
tarefas a realizar, vida e esperança. Voltamos à
Terra com as potências da alma e vai despertar na criança o desejo de aprender em nova
experiência e muitos pais dizem às crianças,
que estão perguntando muito e elas recebem
joguinhos no celular para se distraírem. Um
alerta: as crianças, então vão buscar fora o que
querem saber e deixam de perguntar aos pais.
É possível educar o pensamento para as
potencialidades da alma? Somos felizes do
jeito que estamos? Todos queremos, buscamos “ter mais”, mas, esquecemos que é preciso “ser mais”. Falta foco e meta. Isso é interno
e necessário despertar a consciência. Como
disse Albert Einstein: “Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar
resultado diferente.”
Sensações e emoções que não administramos comprometem o emocional. Até para
fazer uma prece temos di culdade de concentrar-nos. Assim como o som se propaga através do ar, o pensamento se propaga através do

Fluido Cósmico Universal impulsionado pela
força de nossa vontade. (ESE cap,27, item 10)
O hábito da leitura é fundamental, para o
conhecimento, senso crítico e a re exão. A
questão é o foco nas coisas super ciais que
em nada acrescentam. Somos espíritos milenares aprofundando conhecimentos, mas
queremos tudo fácil, vamos tocando o barco.
Mas, sem a estrutura do saber, quando chega
uma tempestade não sabemos onde segurar.
O livro de autoconhecimento e autoajuda
mais importante é: “O Evangelho”, quando
Jesus disse: “Vós sois deuses, podeis fazer
tudo o que faço e muito mais” realçando o
potencial do ser humano.
O arbítrio é a reforma íntima, com propósito de vida, uma consciência espiritual.
Então urge buscar o que é sadio para a existência, priorizando a alma, mudando o foco.
Essa, a transição planetária, é a nossa própria
transição. Quanto tempo já perdemos e tiramos dos outros?
Victor Hugo nos faz re etir: “A água que
não corre forma pântano e a mente que não
pensa, forma um tolo.” A Doutrina Espírita
nos ensina que a fé não é passiva. Fé vem do
latim “ des” delidade aos ensinamentos de
Jesus, ser responsável, cumprir o dever e semear o bem com amor. Pensamento e vontade
construímos com decisão, direção, disciplina
e determinação.
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O Papel da Mulher
na Assistência Social

A

tualmente, observamos que o papel da
mulher na sociedade vem se tornando cada
vez mais signi cativo, exercendo atualmente
um papel de protagonista na sociedade, assumindo novas funções para além de donas de
casa, mãe e esposa. Como nos indica Léon
Denis: “O papel da mulher é imenso na vida
dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande
consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo
lho é seu o porvir e prepara o homem futuro”.
As sociedades que a deprimem, deprimemse a si mesmas, sendo que a mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido
faz a família forte e a sociedade grande.

Jesus traz a mulher para o centro de suas
re exões sobre o Reino de Deus, retoma o
valor do ser humano independente de sexo, e
mostra que, para Deus, todos somos igualmente importantes. Algumas passagens dos
Evangelhos mostram a ousadia de Jesus em
relação às mulheres, como a conversa com a
Samaritana na beira do poço, onde quebra
vários preconceitos.
Em O Livro dos Espíritos na questão 202
temos uma avaliação importante: “Os Espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição
social, lhes oferece provações, deveres especiais
e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia
o que sabem os homens”.
A Doutrina Espírita esclarece a importância de educar com a troca de conhecimentos entre o educador e o aprendiz, um processo que busca desenvolver todas as potencialidades latentes do indivíduo, buscando crescer e se transformar intelectual e moralmente.
A participação da mulher em todas as
áreas de Assistência Social é notória. Allan
Kardec resgatou o valor da mulher sob a luz
da revelação espírita, alertando que o princípio da igualdade entre ela e ele está assentado
nas leis da Natureza. O Espírito Anália Fran-
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Texto: ammy Barreto

co, na obra Salomé (pelo Espírito Lucius e
psicogra a de Sandra Carneiro), explica:
“É principalmente no lar, na família, que a
mulher é convidada a exercitar essa suavidade, esse amor que agrega e fortalece os que
estão ao seu redor”.
No Bairro Conde Vila Verde, na Cidade
de Camboriú, existe o braço social da Casa de
Jesus, atendendo a comunidade, e o contingente de mulheres abnegadas e dedicadas na
disseminação do Evangelho do Cristo é grande, a maioria da força de trabalho, tarefeiras e
voluntárias, auxiliando com os serviços tão
necessários, como a cesta de alimentos, o
bazar de roupas e calçados, o alimento espiritual através das exposições doutrinárias,
atendimento espiritual, evangelização e o cinas para auxiliar no desenvolvimento de
todos os que precisam.
Ainda em razão da Covid_19 as atividades do Núcleo Espírita Erna Schmidt estão
suspensas, permanecendo apenas a entrega
da cesta de alimentos e material de evangelização uma vez ao mês e o bazar de roupas e
calçados com programações que são informadas à comunidade.
Que no caminho futuro seja possível ampliar a valorização do trabalho da mulher, e
que além das muitas que já zeram a diferença com suas ações no passado, através da
união possam aplicar todos os dons recebidos por Deus, em prol de ações que façam a
diferença, levando paz, harmonia, compaixão, respeito e amor para todos!
Neste Mês da Mulher parabéns à todas!

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,
bazar 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 9h às 11h e nas quartas
e sextas das 14h às 17h. 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
O Clamor da Vida
Marlene Nobre
Há um quê de deprimente
na estatística mundial. 60
milhões de abortos provocados ao ano. Em nome da
paz, este genocídio cruel
precisa acabar. Esse livro ao
discutir o aborto intencional, pretende falar da vida. Não é intenção invocar razões religiosas contra o aborto. O propósito do livro é ressaltar os argumentos cientí cos
vigentes e os confrontar com os que resultam das
verdades cientí cas reveladas. Dividido em três
partes, estuda: O embrião-coisa, o embriãopessoa, as origens da vida, O sistema de vida na
Terra, a origem revelada. Busca o signi cado da
própria vida e resgata, com o conhecimento dos
primórdios, os Direitos Inalienáveis do
Embrião-Persona.

Chico Xavier e Emmanuel
Dores e Glórias
Suely Caldas Schubert
Suely Caldas Schubert nos
traz, em Chico Xavier e
Emmanuel: dores e glórias,
comentários enriquecedores sobre a história do senador romano Publius Lentulus, conhecida encarnação do autor espiritual e personagem da obra Há
dois mil anos. Trechos marcantes do primeiro
romance histórico ditado por Emmanuel são
comentados por Suely, que também nos apresenta o contato inicial travado por ele e Chico, o
íntimo relacionamento entre mentor e médium
e o preparo e renúncia exigidos de Chico para a
realização da memorável obra. Chico Xavier e
Emmanuel: Dores e Glórias revela-se prazerosa
leitura sobre a mediunidade, tomando o saudoso médium mineiro como objeto de estudo e
meta de proceder a todos os que se dedicam às
atividades mediúnicas.

Meus Pedaços do Espelho
Marlene Nobre
Ele se dizia uma formiguinha
sem importância e conclamava todos à vivência do amor
verdadeiro. Mas bastava um
encontro, uma palavra ou a
leitura de um livro seu para
ver que se tratava de uma
gura humana de estatura incomum, excepcional. Durante anos a autora se perguntou como
seria possível escrever sobre ele. Como seria possível cumprir a promessa de colocar no papel a
sensação que provocava o encontro com uma
pessoa que não cabia no seu próprio corpo terrestre, tão luminosa que era? Após muita meditação,
a resposta foi o privilégio imerecido de conviver
por quarenta e quatro anos com Chico a amizade
desse que foi a encarnação viva do cristianismo
em nossos dias é o esteio que sustenta a admiração e gratidão que vai encontrar nessas páginas.

Paulo e Estevão
pelo Espírito Emmanuel
Psicografado por Chico Xavier
Texto: Alexandre Esó co

Emmanuel deixa claro no prefácio da obra que
sua intenção passava longe de homenagens ao
conver do de Damasco, visto que ele não necessitava de tais bajulações, mas sim a de demonstrar o esforço enorme de um homem comum –
como eu e você - transformado por Jesus Cristo. Um dos mais belos romances do autor espiritual que conta passagens importantes e já conhecidas do apóstolo dos gen os, mas que também demonstra o quanto
fora atento ao seu Divino Ministério.
Em um dos trechos mais belos do livro, logo após o apedrejamento de
Estevão, momentos antes do seu desencarne, Abigail, noiva de Paulo
reconhece na ví ma seu irmão e este, nos seus úl mos momentos diz ao
abençoar o casamento de sua irmã e o ainda orgulhoso juiz: “– Cristo os
abençoe... Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão... Saulo
deve ser bom e generoso; defendeu Moisés até o ﬁm... Quando conhecer
a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor... Sê para ele a companheira amorosa e ﬁel...”

Rua 600, nº 123
Centro
Balneário Camboriú
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Crianças de 0 a 9 anos
Clique aqui para fazer
a inscrição >>

Jovens de 10 a 21 anos
Clique aqui para fazer
a inscrição >>
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CARNAVAL
Ir ou Não Ir?
D

iz o Espírito Manoel Philomeno de Miranda, sobre o carnaval, na obra “Entre os
dois Mundos’’, cap. 4: É certo que atraem os
turistas, alguns para observar os estranhos
comportamentos das massas, que têm em
conta de subdesenvolvidas, de atrasadas, de
primitivas, permanecendo em camarotes de
luxo, como os antigos romanos contemplando as arenas festivas, nas quais os assassinatos
legais misturavam-se às danças, às lutas de
gladiadores e ao teatro fescenino (teatro obsceno da Roma antiga)

Esta fala é muito complexa, mas, em uma
análise simplista podemos compreender o
quanto alguns de nós estagia na primitividade ainda, demonstrando que o carnaval é um
retrato do primitivismo que trazemos dentro
de nós, fazendo com que nestas festividades
extravasamos toda nossa animalidade latente, que por ora ca adormecida em alguns, o
resto do ano.
Mas Philomeno, em outra obra, diria eu
magistral, “Nas Fronteiras da Loucura” que
neste período do carnaval a terra sofre uma
infestação espiritual, atraindo uma legião de
espíritos infelizes, ociosos e perversos, deixando a psicosfera terrestre densa, cinzenta,
pesada, contaminando com energias ruins e
malé cas, todos os foliões ou não, que sincronizam com estas entidades, em pensamentos
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Texto: Carlos Monteiro
e atos. Há então, uma verdadeira simbiose
entre encarnados e desencarnados, permitindo que muito do que acontece nesses períodos carnavalescos, sejam de atos, atrocidades
e perversidades aterrorizantes.
Sabemos que muitos de nós transita no
limite entre instinto e razão, normal então
que em todas as festividades menos dignas,
nós, coloquemos para fora a primitividade
que habita dentro de nós, fazendo com que
tenhamos atitudes que nos envergonhariam.
Que consequências trazem o pós festividade? Segundo Philomeno:
“Passada a onda de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão nos
corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas
emoções desgovernadas… e os indivíduos
despertarão com imensa di culdade para
adaptar-se à vida normal, às convenções éticas... "
O que fazer, vou ou não vou às festas
carnavalescas??
Esta opção de ir ou não ir, é livre para todos nós, somos apenas reféns das nossas decisões. Serei capaz de me proteger desta infestação espiritual?? Cada um re ita, reveja sua
situação interna. Sou forte a ponto de trabalhar o meu livre arbítrio de forma a dizer não
à in uência nefasta desses espíritos, estando

eu sob efeito de drogas, álcool ou não???
Porque, carnaval é sinônimo de drogadição, coma alcoólico, sexo desenfreado??
Sim, é, com raras exceções.
Será fácil participar de uma festividade
carnavalesca, sem álcool, drogas, com mulheres seminuas, sem pensamentos de baixa
moral? Fica aqui a re exão. Estarei apto,
moral e espiritualmente para me proteger,
sabendo que ali, serei a minoria?? Só a mim
cabe a decisão.
O certo é, não será fácil me proteger.
Recomendação do Espírito André Luiz,
no livro Conduta Espírita, aos espíritas e a
todos:
“O espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a
passagem do carnaval, inclusive as que se
destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares.”
Diante de tudo que foi exposto acima,
poderei decidir o que fazer neste Carnaval,
vou ou não vou??
Bibliogra a - Nas Fronteiras da Loucura,
Divaldo P. Franco - Entre os dois Mundos,
Divaldo P. Franco - Conduta Espírita, Chico
Xavier.
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O Carnaval e Suas
Consequências Espirituais
Texto: Carlos Monteiro

D

ando continuidade ao texto do anverso,
salientaremos abaixo as consequências espirituais e materiais que se evidenciaram no
folião:

- Passados dias de carnaval, estará o folião,
cansado sicamente, a mente totalmente
desequilibrada devido a ação perniciosa e
simbiose deletéria mantidas com as entidades
malé cas e perversas, di cultando o restabelecer da parte física e mental. Precisará o encarnado, de alguns dias ou meses para se recuperar e despertar para vida normal, principalmente no que tange a parte ética;
- Poderá adquirir doenças graves transmitidas no contato com
outros foliões, entre elas AIDS,
Sí lis, Hepatite, algumas dessas sem
cura, que acompanharão o indivíduo para o resto de sua encarnação,
gerando di culdades nos seus
relacionamentos existentes e futuros;
- Durante o período em que
festou, o folião expressou toda sua
baixa moral, ao nalizar as festividades, talvez tenha di culdade em
modi car os seus comportamentos
nocivos, tóxicos e deprimentes, que
se manifestaram, permanecendo
com grandes di culdades em voltar
a sua “dita” normalidade;

drogas, mas são contabilizados como paradas
cardíacas e outras patologias, mascarando a
realidade do acontecimento, por variados
motivos. São vidas perdidas em decorrência
da insanidade mental que muitos se deixam
levar;

- A rma o espírito Manoel Philomeno de
Miranda, na obra espetacular, “Nas Fronteiras da Loucura” que o folião criará distúrbios
de ordem nanceira, gastos além do que tem,
homicídios tresvariados, suicídios alucinados, parada cardíacas por excesso de movi-

- Aqueles que desencarnarem devido a
embriaguez dos sentidos, as drogas, as atitudes de baixa moral, acordarão no mundo
espiritual, totalmente alienados, muitos deles
permanecem no local do desencarne, curtindo a festividade, não se reconhecendo como
desencarnado;

‘‘...Poderá adquirir doenças graves gerando di culdades nos seus relacionamentos existentes e futuros;
Talvez tenha di culdade em modi car os seus comportamentos nocivos, tóxicos e deprimentes;
Separações, traições ocorrem durante o carnaval, gerando uma perda, um atraso no progresso espiritual do
indivíduo;
Os encarnados mais desavisados, criam dívidas, débitos, com outros irmãos, necessitando o folião, de várias
reencarnações para se ajustar;
Desencarnes provocados por overdose de drogas, muitas vezes não se reconhecendo como desencarnado;
Outros permanecerão ligados aos espíritos que estavam juntos a ele antes do desencarne e em alguns casos,
sendo levados de forma automática, pela vibração, lei de
atração, aos “umbrais” dos drogados, dos suicidas e outros...’’

- Quantas separações, traições
ocorrem durante o carnaval, abalando afetivamente os envolvidos e quebrando os processos reencarnatórios que vinham
até certo ponto dentro do programado. Como
consequência para alguns, esta situação resultará em uma encarnação perdida, que terá
que se repetir no futuro. Uma perda, um atraso no progresso espiritual do indivíduo;
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- Criam os encarnados mais desavisados,
dívidas, débitos, com outros irmãos, de toda
ordem, gerando nesta vida consequências
difíceis de serem reparadas, necessitando o
folião, de várias reencarnações para se ajustarem;

- Outros permanecerão ligados
aos espíritos que estavam juntos a
ele antes do desencarne, e, com eles
continuaram festando, ou, em alguns casos, serão levados de forma
automática, pela vibração, lei de
atração, aos “umbrais” dos drogados, dos suicidas e outros, com eles
conviverão até o dia que conseguirem se desvincularem destas ideias
mais baixas, e receberam imediatamente o socorro para que sejam
recuperados e tenham a oportunidade de mais cedo ou mais tarde,
retornarem a carne para se ajustarem com os desafetos que criaram
para si em pretérita encarnação.
- Como disse JESUS, “Das ovelhas que meu Pai me con ou,
nenhuma se perderá” mostrando

mentos e exaustão das forças. Vejam leitores a
gravidade dos atos cometidos nesta época de
festividades carnavalescas, com consequências altamente prejudicial, espiritualmente e
materialmente falando;
- Ocorre com certa frequência, muitos
desencarnes provocados por overdose de

que claramente que todos teremos as mesmas
oportunidades e todos seremos resgatados e
todos poderemos nos recuperar.
Bibliogra a:
- Nas Fronteiras da Loucura, Divaldo P. Franco
- Entre os dois Mundos, Divaldo P. Franco
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