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EDITORIAL

C

omeçam cair as folhas... e a renovação já
está sendo exempli cada pela Natureza neste
outono de 2022. Novos ares, novos cursos, novos
amigos, novo jeito de desenvolvermos as tarefas
diárias e assim vamos caminhando e imprimindo nossa marca, nossa contribuição na construção deste mundo melhor que almejamos.

A 3ª revelação que recebemos do Alto, através
dos Espíritos do Senhor, como “Estrelas Cadentes por todo o Planeta”, veio pela grande necessidade de a Humanidade evoluir moralmente e
despertar para a fé raciocinada. Con ram a
apresentação deste lindo planejamento divino no
artigo “Moisés, Jesus, Kardec e a ciência”.

Buscando progredirmos e querendo um nal
feliz, entendemos que para a compreensão do
bem e do mal é imprescindível o desenvolvimento do livre arbítrio e do esforço próprio. Assunto
desenvolvido lindamente no artigo “Um Novo
Fim” que nos motiva e esclarece.

Recebemos a oportunidade da luz em nossa
mente e entendemos a necessidade de nos autoconhecer, de estudar as Leis Divinas, de entender
a Gênese do Planeta e o que estamos fazendo aqui
com todo esse material riquíssimo que a Doutrina Espírita reúne, e ainda assim adoecemos como
consequências do nosso afastamento das Leis
Naturais. O artigo “Transtornos Mentais e Espiritismo” nos esclarece da responsabilidade que
temos quando provocamos perturbações, e da
força moral que recebemos pela misericórdia
divina, para que sejamos úteis na obra de Deus.

Homenageamos nosso amado Chico Xavier
que reencarnou há 112 anos. Período de luz que
esteve entre nós, praticou e exempli cou a
benevolência e a caridade e neste ano já se vão 20
anos de seu desencarne. Acompanhem no artigo
“Chico Xavier – Vinte anos de sua desencarnação” e na coluna “Datas Espíritas” que está em
destaque, juntamente com tantos marcos importantes para a Doutrina Espírita, como a fundação da “Sociedade Espírita de Paris” e o lançamento da primeira edição de “O Livro dos Espíritos”.

Quando falamos sobre sermos úteis na obra
de Deus, lembramos da abnegada Dra. Marlene
Nobre e Martins Peralva, trabalhadores de Jesus,
que contribuíram incansavelmente com delidade e amorosidade. Acompanhem nos artigos
“Marlene Nobre” e “Martins Peralva” suas trajetórias.

José Martins Peralva
Por Nelio Marques

Como podemos estar evoluindo e acompanhando esses exemplos de amor ao próximo, de
caridade atuante, de transformação social?
O Centro Espírita foi idealizado por Kardec
como um sistema educacional que nos possibilita o estudo constante e ao mesmo tempo cabe a
cada um se sintonizar e escolher o compromisso
na seara do Mestre Jesus, trabalhando para um
mundo melhor e mais humano a cada dia.
O Evangelho Redivivo é o estudo que nos
aproxima da simplicidade e da pureza originais
do grande Código de Amor que o Cristo nos
legou e aqui na Casa de Jesus temos a grande
oportunidade de realizar, com nossas mãos e
nosso coração, atividades renovadoras que melhor nos sintonizamos e assim contribuirmos
para a “Obra do Senhor”.
Vamos irmãos! Avante nesta grande marcha
evolutiva! Alcançaremos alguns degraus à mais
se estivermos unidos pelo amor e delidade à
Jesus.
Boa leitura a todos, com votos de muita paz!
Silvania da C. Picchetti Bertolini
Presidente do C.E. Casa de Jesus

DIRETORIA
Silvania da C. P. Bertolini - Presidente
André Graf de Almeida - 1º Vice-Presidente
Rogério Rossol - 2º Vice-Presidente

José Mar ns Peralva,
nascido em Buquim (SE)
em 1 de abril de 1918 e
desencarnado em Belo
Horizonte a 3 de setembro de 2007, foi um escritor e espírita brasileiro. Aos seis anos de idade, Mar ns Peralva
iniciou-se na doutrina sob a orientação direta de seu pai, médium curador, polemista e
doutrinador.

Livro Espírita", e estendeu a sua viagem até
Minas Gerais, para conhecer o médium Francisco Cândido Xavier. O encontro aconteceu
em 13 de maio de 1949, em Pedro Leopoldo. Desse encontro nasceu o projeto de
transferir-se para Belo Horizonte e o concrezou por meio da União Espírita Mineira
(UEM), desenvolvendo a vidades no Centro
Espírita Célia Xavier por quinze anos.

Em 1964 ligou-se à UEM, exercendo os cargos de 1º Secretário, de Vice-Presidente,
Aos 13 anos perdeu o pai e foi trabalhar co- diretor do Dept° de Doutrina e Divulgação e
mo apontador, e depois como ﬁscal de diretor-execu vo do Conselho Federa vo
construções, reformas e limpeza de casas.
Espírita de Minas Gerais.
Concursado para a Prefeitura de Aracaju,
ocupou os cargos de, oﬁcial administra vo e Deixou cinco obras doutrinárias: Estudando
assistente da Procuradoria da Fazenda Muni- a Mediunidade (FEB), Estudando o Evangecipal. Em agosto de 1942, desposou Jupira lho (FEB), O Pensamento de Emmanuel
Silveira, com quem teve três ﬁlhos. Em 1949, (FEB), Mediunidade e Evolução (FEB) e Menfoi ao Rio de Janeiro na "Festa Nacional do sageiros do Bem (UEM).

Ivanete F. Marsango - 1ª Secretária
Gianna Maﬀezzolli Silva - 2ª Secretária
Luthero Worm - 1º Tesoureiro
Janice M. Franco - 2ª Tesoureira
ESCALA DE PALESTRAS
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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Datas Espíritas
de Abril
01/04/1858 - Fundação da Sociedade Espírita de
Paris, tendo como fundadores Allan Kardec e outros
colaboradores. Era um centro regular de observações, cuja formação era composta exclusivamente
de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas
do desejo de serem esclarecidas, com homens eminentes por seu saber e posição social. Era chamada a
prestar incontestáveis serviços à comprovação da
verdade. Baseava-se na experiência dos homens e
das coisas e no conhecimento das condições necessárias às observações que são o objeto de suas pesquisas. Indo a Paris, os estrangeiros que se interessassem pela Doutrina Espírita encontrariam um
local em que pudessem obter informações acerca da
Doutrina, e onde poderiam também comunicar suas
próprias observações.
02/04/1910 - Reencarna em Pedro Leopoldo, em
Minas Gerais, o médium Francisco Cândido Xavier. Desenvolveu diversos trabalhos de ﬁlantropia e
foi um dos maiores médiuns brasileiros. Psicografou
mais de 400 obras resultando num acervo de diversos gêneros de literatura, tais como poemas, poesias,
contos, crônicas, romances e obras de caráter cientíﬁco, ﬁlosóﬁco e religioso.
04/04/1919 - Desencarna William Crookes, pesquisador espírita e membro da Academia de Ciências de
Londres. Seu livro, Fatos Espíritas, é publicado pela
Federação Espírita Brasileira.
10/04/1901 - Desencarna Pierre Gaétan Laymarie,
redator-chefe e editor da Revista Espírita. Foi médium e discípulo de Kardec.
11/04/1900 - Desencarna no Rio de Janeiro o Médico
dos Pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.
12/04/1927 - Desencarna o Filósofo da Doutrina
Espírita, o francês Léon Denis.
18/04/1857 - Surge a primeira edição de O Livro dos
Espíritos. Data considerada como um marco da
doutrina, pois é o primeiro Livro Espírita do mundo.
A primeira edição desse livro foi publicada em 1857
e a segunda, considerada deﬁnitiva e na qual se
baseia as traduções atuais, em 1860. O Espiritismo é
o Consolador prometido por Jesus há dois mil anos e
veio ao mundo para lançar “as bases do novo edifício
que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade,
abrindo assim uma Nova Era para a regeneração da
Humanidade.” (LE, Prolegômenos). Criticado por
uns, elogiado por outros, o livro coroa o projeto
original do Prof. Rivail de discutir ﬁlosoﬁcamente
com os espíritos, através de diferentes médiuns,
questões de assuntos diversos, capazes de circunscrever uma doutrina que tratasse da origem, trajetória e destino dos Espíritos. O estudo de O livro dos
espíritos – 1857 abre novo entendimento ao espírita
sobre a importância do trabalho de Allan Kardec e da
missão do Espiritismo no mundo.
19/04/1862 - Reencarna em Portugal, Inácio Bittencourt, médium curador, que se transferiu para o
Brasil, destacando-se no movimento espírita brasileiro.
22/04/1904 - Desencarna Florence Cook, médium,
por intermédio da qual o Espírito Katie King se materializava, dando ensejo ao cientista William Crookes
estudar o fenômeno com detalhes.
23/04/1923 - Desencarna a médium Anna Prado.
O escritor espírita Raymundo Nogueira de Faria, no
seu livro O Trabalho dos Mortos, editado pela FEB,
detalha os fenômenos de efeitos físicos nos quais
Anna Prado era o agente mediúnico.
29/04/1909 - Desencarna, em Barcelona, a médium
Amália Domingo Soler.

Abril de 2022

Chico Xavier – Vinte Anos
De Sua Desencarnação
Texto: A. A. Simas

N

este mês de abril, mesmo tendo sido
no dia 2 de 1910, comemora-se a data da
reencarnação do médium que mais deixou
saudades no Brasil, pois além de psicografar orientações de Espíritos Superiores, foi
o mensageiro que mais aliviou as dores de
mães, pais e parentes de milhares de lhos
desencarnados.

Entretanto, a desencarnação desse ser
maravilhoso, completará no dia 30 de junho deste ano, vinte anos, e podemos
transmitir informações de quem estava
com ele nesse momento nal da sua existência, como Maria Elisa Dias, que no domingo em que o Brasil foi pentacampeão,
informa: “Eu cheguei lá às 13h, ele estava
deitado e eu perguntei se gostaria de ir à
sala assistir pela TV as comemorações,
tendo ele consentido, camos o tempo
todo, rindo e conversando. Ora a gente
ria, ora a gente cava emocionado de ver
tanta comemoração.”
Quando ela foi embora, comentou: “Foi
uma lembrança muito grande, porque
ele se despediu com muita emoção.
Beijou as minhas mãos, agradeceu e me
desejou que eu fosse com Deus e que
Deus me abençoasse. E eu, assustada,
falei: eu que tenho que agradecer ao senhor por ter a oportunidade de estar
aqui, e quando saí dei um beijo na minha
mão e soprei para ele, tendo o mesmo
abanado a mão para mim, e fui embora.”

a benevolência e a caridade, tendo inclusive uma informação de que teria deixado
um código para seu lho, seu médico e
uma amiga, que também já desencarnou,
para que nenhum médium informasse
uma mensagem sua, sem que fosse reconhecida.
Todos sabemos que somos Espíritos
eternos, criados por Deus, e que através do
nosso livre arbítrio, praticamos as ações
que queremos, mas nem sempre nos levam
para um bom caminho, pois infelizmente
aqui neste planeta, o orgulho, a vaidade e o
egoísmo se derramam na maioria dos humanos. Assim, quando reencarna um ser
que auxilia a humanidade, só temos que
agradecer sua humildade e auxílio que nos
prestam, assim como Chico Xavier.

Conscientes que somos do seu legado,
não somente como médium, mas como ser
humano exemplar, pois além de suas obras
e do trabalho social, deixou o exemplo de
simplicidade e de amor ao próximo, ao
a rmar: “Eu acho que a fé é fundamental.
Nós
precisamos de mais fé para seguir
Portanto, as perguntas que muitos espíritas fazem é se Chico já se comunicou adiante, e principalmente o melhor que
através de algum médium ou se já reencar- Jesus falou: amai-vos uns aos outros.
Cada um faça o melhor que puder.”
nou, após quase vinte anos.
Foi um dia que o Brasil experimentou o
sentimento de alegria e tristeza, apesar do
Chico haver dito que quando desencarnaria, seria um dia que haveria festa no país,
para não pensarem muito na sua “morte”.

Todos nós, estudantes do espiritismo,
sabemos que durante a sua existência
Chico conseguiu praticar, em favor não
somente da espiritualidade Superior, mas
também de muitos Espíritos necessitados,

Assim, todos nós que aqui hoje estamos, só temos que agradecer a misericórdia Divina, e por todos aqueles que nos
auxiliam a compreender esta existência,
que é transitória.
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Um Novo Fim...

Evangelho
Redivivo
“A Mensagem do Cristo Precisa Ser
Conhecida, Meditada, Sentida e Vivida.”

Q

uem sou? De onde vim? Para onde vou?
Todos nós com certeza já nos zemos esta
pergunta. Este questionamento ontológico é
próprio do ser humano.
Sob o aspecto biológico, somos um animal
bípede que tem sentimentos próprios; sob o
aspecto sociológico, animal social pelo instinto gregário; sob o aspecto psicológico, somos
constituídos de 4 elementos:
Personalidade, Conhecimento, Identi cação e Consciência.
Já sob o aspecto Espiritual, somos Espíritos Imortais, constituídos de Alma, Perispírito e Corpo Físico, criados por Deus simples e
ignorantes, mas dotados de capacidade de
desenvolvimento.
E este desenvolvimento se dá de acordo
com a Lei Progresso, através da pluralidade de
existências e de duas formas: moral e intelectualmente.
O progresso moral segue o intelectual,
porque para a compreensão do bem e do mal é
imprescindível o desenvolvimento do livre
arbítrio que só ocorre com a inteligência.
Nessa trajetória evolutiva passamos por
3 estágios: de Espíritos Imperfeitos, de Espíritos Bons e de Espíritos Puros.
Nosso ponto de partida: Espíritos imortais criados por Deus simples e ignorantes, ou
seja, Espíritos imperfeitos. E o ponto de chegada: Espíritos evoluídos intelectualmente e
moralmente, ou seja, Espíritos Puros.
DO ÁTOMO AO ARCANJO.
Porém este ponto de chegada só se dá com
o Amadurecimento do Espírito.
E a duração deste amadurecimento será
diferente para cada um nós.
E o que podemos fazer para otimizarmos
nossa caminhada evolutiva?
Um sábio da antiguidade já vos disse:
Conhece-te a ti mesmo.
É por esta razão que indagação inicial
mais crucial é a QUEM SOU.
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Texto: Andrietta Kretz Viviani
Precisamos avaliar como nos manifestamos diante do Mundo e em relação a nós
mesmos. E esta avaliação começa identi cando nossos vícios, como também nossas virtudes.
Temos que ir em busca de nós mesmos,
com respeito, com amor, com autoaceitação,
sem desenvolver culpa ou remorso, precisamos entender que somos seres em constante
aperfeiçoamento.
Para o autodescobrimento precisamos
controlar nossos pensamentos através de
nossa vontade.
A vontade deve e pode ser trabalhada
através de exercícios mentais, (...) especialmente na transformação dos instintos em
sentimentos.
A conquista das virtudes ocorre com o
hábito. Repetindo-se a tentativa, cria-se o
hábito de agir no bem e solidi ca-se a virtude.
Obviamente que para isto só temos um
personagem para nos servir de guia e modelo:
Jesus.
Ninguém alcança a perfeição moral senão
zer aquilo que Jesus nos ensinou: a prática do
bem, humildade, caridade, amor ao próximo
e perdão.
ELE É O NOSSO ROTEIRO!!!!
Caros amigos: sempre é tempo para o
autoconhecimento, basta querer.
Pois como nosso amado Chico Xavier
sempre dizia: Se não podemos fazer um
novo começo, sempre é possível fazermos
um novo m...
Fonte:
 Livro dos Espíritos, questões 96 e ss.
 Livro dos Espíritos, resposta da questão 919.
 ÂNGELIS, Joanna. Triunfo pessoal. p. 34.
 CAMARGO, Jason. Educação dos sentimentos.
p. 178.
 Livro dos Espíritos, questão 625.

O Evangelho Redivivo é uma pequena contribuição à
necessidade de melhoria moral do ser humano, sobretudo no momento atual, denominado Era da transição
planetária, em que a Humanidade terrestre passa por
grandes desa os existenciais. A ideia é oferecer condições de fortalecimento moral-intelectual a quem o
desejar, disponibilizando a mensagem do Cristo, que
se encontra nos livros do Novo Testamento, analisada
segundo o Espiritismo.
Acreditamos que, dessa forma, teremos condições de
superar qualquer obstáculo que surja no caminho,
como lembra Paulo de Tarso: “{...} Somos atribulados
por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema di culdade, mas não vencidos pelos impasses;
perseguidos, mas não abandonados; prostrados por
terra, mas não aniquilados”.
Os desenvolvimentos do estudo são centrados em um
só compromisso: preservar a simplicidade e a pureza
originais do grande Código de Amor que o Cristo nos
legou. Mesmo sabendo que a tarefa não é fácil, porque
ainda expressamos atavismos de interpretações teológicas do passado, das experiências vividas em outras
existências, ou de condicionamentos impostos pela
educação religiosa recebida, ou ausência desta, na
atual reencarnação. Emmanuel esclarece a respeito:
Por que sendo um só Evangelho de Jesus, existem dele
as mais variadas interpretações?
O Evangelho é um só. Apesar dos séculos que passaram sobre a palavra amorosa do Divino Mestre, a sua
lição atravessou todas as idades para nos felicitar com
o seu saber atualíssimo. O grande código de amor do
Cristianismo nada perdeu em seus valores, no que se
refere à sua primitiva pureza.
Mas, os homens dentro dos labores inúteis da vaidade
e, muitas vezes, inspirados pelos seus interesses inferiores, quiseram, nos seus núcleos isolados, talhar o
Livro Eterno a seu talante.
Entretanto, o Evangelho é sempre o mesmo e somente
na atualidade, com o esclarecimento de algumas coletividades à luz da lição consoladora do Espiritismo, o
velário se vem descerrando, e a palavra do Divino
Mestre vem sendo interpretada na sua primitiva pureza.

Essência Divina

Marlene Nobre
(Parte 2 - continuação de março)

C

om todos estes predicados e adjetivos, a
Dra. Marlene, com sua conduta moral ilibada,
conquistou corações. Foram se achegando colegas médicos e outros pro ssionais da área de
saúde para a formação de novas associações
médico espíritas pelo país, de norte a sul, de leste
a oeste. Gradativamente, as AMEs foram se multiplicando. Mas um fato interessante se via: a cada
término de palestra, inúmeras pessoas buscavam
a sua palavra para algum esclarecimento. Lá
estava ela, com toda a sua atenção voltada para
aquele ser, explicando, recomendando e orientando, incansavelmente.
A orientação de Dr. Bezerra de Menezes foi
essencial para esta construção. Ela nos dizia
sempre que “uma AME antes é formada no coração de Jesus e posteriormente materializada no
orbe terreno”. O dizer, o falar, o articular desta
frase seria muito difícil para cada um de nós,
mas, nos lábios da Dra. Marlene, traduzia a sua
delidade à Jesus, à Doutrina Espírita, a Dr.
Bezerra de Menezes, a Léon Denis e a Chico
Xavier.
Foi um trabalho incansável de viagens e de
palestras, utilizando-se de recursos próprios,
inicialmente pelo Brasil e posteriormente pela
Europa e pelas Américas, cujo objetivo principal
era a divulgação do Espiritismo, até que, em
1995, fundou a Associação Médico Espírita do
Brasil com a nalidade de desenvolver e aplicar o
Espiritismo no campo da Medicina. Em 1998, foi
fundada a Associação Médico Espírita Internacional. Ambas as instituições estão em franca atividade até os dias atuais, tendo, como lema princi-

pal, levar a alma à medicina.
Durante todo este tempo, também se dedicou
à produção literária. Foram vários os livros publicados pela Folha Espírita, tais como: “A Vida
Triunfa” (1990), “Lições de Sabedoria” (1996), “A
Obsessão e Suas Máscaras” (1997), “Nossa Vida
no Além” (1998), “O Clamor da Vida” (2000), “A
Alma da Matéria” (2003), “A Vida Contra o Aborto” (2005), “O Dom da Mediunidade” (2007), “O
Passe como Cura Magnética” (2009), “À Luz do
Eterno Recomeço” (2011), “Não Será em 2012”
(2011) e “Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho” (2014), seu último livro³, além da revista
“Saúde & Espiritualidade”, da AME Brasil Editora3.
Vemos, pelas informações acima, as quais
conseguimos catalogar, que a folha de serviço da
Dra. Marlene em prol do Espiritismo e do paradigma médico-espírita foi infatigável. Das inúmeras palestras que assisti da querida doutora,
percebia-se, no seu tom de voz, no seu olhar, a
delidade aos propósitos que dedicou a sua vida.
Seja no Brasil ou na Europa, era perceptível a sua
vontade interior de passar, a quem estivesse escutando a sua fala, a veracidade das suas palavras,
das suas pesquisas e dos fundamentos evangélicos-doutrinários que dissipava. O seu raciocínio
lógico era balsamizado pela sua simplicidade
pessoal. A sua gura pessoal minimizava-se, para
que Jesus e Allan Kardec crescessem em nossa
tela mental.
Para os amigos das AMEs que conviveram
com ela, de modo mais próximo e mais frequente,
escutamos muito a cerca da sua autoridade mo-

Texto: Márcia Léon
ral. Ao mesmo tempo que era uma educadora de
almas, era, também, aquela que se preocupava
individualmente com todos. Esta postura a diferenciava e era sua marca pessoal.
Na manhã de 05 de janeiro de 2015, volta à
Pátria Espiritual esta grande trabalhadora do Cristo. Uma tarefa recebida, uma tarefa concluída com
louvor, com muito estudo, muito trabalho, muita
dedicação e muito amor à causa espírita.
Falar na pessoa da Dra. Marlene Nobre é falar,
antes de tudo, em uma trabalhadora de Jesus, que
levou a mensagem da ciência e do amor aos corações com presteza, com delidade e amorosidade.
Temos notícias de que continua, incansavelmente,
trabalhando na espiritualidade, a m de que os
nossos passos possam ser éis cada dia mais ao
Evangelho do Cristo.
Nossa eterna gratidão à querida Dra. Marlene
Nobre, por todo trabalho dedicado à Doutrina
Espírita, e por ser o nosso espelho na construção da
medicina da alma.
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/

Transtornos Mentais e Espiritismo

P

ara o Espiritismo, o Espírito é um ser inteligente do Universo, junção da alma com o períspirito, e é mais precisamente da alma, “foco da consciência e da personalidade” (DENIS, Depois da
Morte), que surgem as consequências exteriorizadas em saúde ou doença. Assim, o ambiente em
que o indivíduo vive, bem como sua constituição
biológica só lograrão gerar síndromes se provocarem perturbação no ser.
Para compreender essa questão é necessário
que entendamos a Lei de causa e efeito, que pensamentos e atitudes geram responsabilidade pelas
escolhas feitas no decorrer da jornada. Assim
durante as inúmeras vidas, o indivíduo evolui a
partir do aprendizado que faz de que toda ação
tem uma consequência e essas produzem alterações perispirituais de grande importância na
etiologia do adoecimento mental.
O períspirito carrega em si a memória de
nossos atos, pensamentos e aspirações, conduzindo-nos para a automática corrigenda de toda
discordância com as Leis divinas (LE, questão
621). Sendo assim, os desajustes a essas leis abrem
campo para a instalação de transtornos, que são
resultado de desequilíbrios atuais ou de anteriores compromissos espirituais falidos.
André Luiz nos a rma que “toda espécie de
vida começa no impulso mental”, ou seja, no
pensamento e Emmanuel complementa que “a
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Texto: Suzana Rodrigues Coelho
vontade, contudo, é o impacto determinante”.
Pensamento e vontade aliam-se como determinantes na vida psíquica da criatura, tanto para o
bem, quanto para o equívoco e cabe a cada um o
esforço, a dedicação, a humildade em buscar
desenvolver-se, colocando em prática os aprendizados e lutas que as inúmeras vidas proporcionaram (EMMANUEL, Pensamento e Vontade).
Os pensamentos são a ligação entre os diversos mundos e os espíritos in uenciam-se mutuamente pelas suas a nidades, boas ou más, podendo gerar processos obsessivos que podem levar a
alterações no corpo (ESE, cap. 28, it.V, 84) e terem
longa duração, mas, são processos de reajustes
atuais ou passados, com funções internas importantes de burilamento do narcisismo, do egoísmo,
do orgulho excessivo, da falta de empatia e compaixão, que ainda nos acompanham, “quanto
mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o
remédio. Aquele, pois, que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijarse à ideia da sua próxima cura” (ESE, cap. 5, it.10).
Portanto, a educação para a saúde deve centrar-se no estímulo às conquistas das potencialidades da alma, como a fé, a bondade, o perdão, o
conhecimento, a gratidão, o amor e a prática da
caridade. Jesus não realçou a doença daqueles que
curou, mas a rmou a força, a capacidade, a beleza
e humildade que havia nos corações sofridos que
o buscaram.

As dores e sofrimentos, portanto, possuem a
nalidade de nos educar, pois somente há doenças porque há doentes e a cura verdadeira começa
com o autoconhecimento e autossuperação, com
mudanças de pensamentos e atitudes que produzirão energias vitalizadoras para um processo de
aquisição de consciência e transformação pessoal, a partir da identi cação com o erro e com o
compromisso de reparação.
Esse compromisso de reparação é esforço
individual na passagem pela porta estreita, mas
ninguém evolui sozinho, temos o compromisso
social e moral, com os irmãos de jornada, “toda
vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do
próximo, manda a misericórdia divina que a
cobrança seja suspensa por tempo indeterminado” (ADELINO DA SILVEIRA, Momentos com
Chico Xavier).
A cobrança suspensa não representa anulação de compromissos perante a lei, mas, diante da
misericórdia divina e diante do esforço próprio, a
espiritualidade amiga nos oferta o que nos falta,
aumenta a resistência íntima e a força moral para
que resistamos às tentações e sejamos úteis na
obra de Deus. Assim, a doação pessoal representa
um grau a mais na evolução, no desprendimento
do egoísmo e no reequilíbrio físico, mental e
espiritual do indivíduo.
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Moisés, Jesus, Kardec e a Ciência
‘‘Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade”
Allan Kardec

S

em sombra de dúvidas, uma das maiores
indagações do ser humano em todos os tempos é a respeito da existência de Deus. Uma vez
que existimos, qual a nossa natureza e de onde
viemos? O que é a realidade e qual o modo
certo de experienciá-la? Por que a ordem e não
o caos? Por que a musicalidade e não o ruído?

Independentemente da pergunta, todas
exigem um princípio causal, de onde tudo e
absolutamente tudo principia; que provê vida
e equilíbrio. Que para nós chamamos Deus.
Embora existam também aqueles que postularam a inexistência de Deus, delegaram
para a mente humana a responsabilidade de
imprimir a ordem e dar sentido a tal sopa caótica dos elementos que compõe a realidade. O
acaso como geratriz primordial.

Texto: Fábio Iop
caberá nos limites da ciência positiva.

gozos futuros.

Dito isto, uma vez que aceitamos Deus por
princípio, seja o nome que dermos, tudo que
existe, da realidade e o que a compõe; do ser
pensante e como ele transita na realidade; é
suscetível de ser revelado. E revelação nada
mais é do que - em seu sentido losó co retirar de sob o véu aquilo que é desconhecido,
tanto para as questões materiais como para as
do mundo moral.

Todavia, uma revelação para ser epistemologicamente aceita não pode ser admitida
contra a evidência clara da razão, carece ser
comprovada dentro dos processos cognitivos,
experimentais e racionais. Afastando-a do
contexto “sobrenatural” ou religioso e tornando-a parte inerente da lei natural.

Durante largo período coube à religião
revelar as questões do mundo moral. Por mesclar-se com a própria história humana produzindo seus primeiros registros, demonstrou de
modo plausível ao desenvolvimento intelectomoral correspondente, os enigmas do mundo
material e sua Criação. Um tipo de revelação
que partiria de Deus para o homem por meios
tidos por “extraordinários” com prescrições
sociais, morais e conhecimentos.

Não muito diferente daqueles que exigem
que Deus seja provado cienti camente, experimentalmente. Um engodo. Caem no mesmo
erro que criticam. Uma vez que para tal, Deus
deverá ser reduzido a um teorema, isto é: uma
proposição que pode ser demonstrada por
meio de um processo lógico e passível de observação. É reduzir o Absoluto em parcial,
garantindo que a razão é apta para compreender cada detalhe do que é Deus. Um paradoxo.

Veremos assim no Cristianismo, o papel
inicial de Moisés revelando um mundo moral
novo, com regras sociais e conhecimentos a
respeito da vida e da realidade, e que ao mesmo tempo designando regras, ou leis, tal evolução ética estaria mais aceitável a Deus do que
vinha sendo feito de antemão.

Logo, por certo aceitamos e provamos
Deus por um axioma, isto é: uma premissa
considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração,
porém ela mesma indemonstrável. Desta forma negar cienti camente Deus é a maior
prova da Sua existência, porque Ele jamais

Neste mesmo sentido, depois de muitos
séculos veremos Jesus realizando uma síntese
do que se tinha, mantendo o que era bom e
revelando coisas outras do mundo moral e
material. Mas sobretudo revelando a noção de
consequências de cada ato praticado em ação
ou pensamento, a noção primordial de penas e

Página 6

Coube a Allan Kardec tal esforço, estudar o
ser humano na sua dimensão espiritual fora
das perspectivas religiosas tradicionais dogmáticas, porém compatíveis com os fundamentos experimentais e racionais da ciência.
Trazendo o caráter de revelação para o patamar aceitável por ambos os lados, religioso e
cientí co, uma vez que trouxe por meios
diversos e inteiramente naturais uma série de
novos conhecimentos que abrangem a natureza espiritual e material. Em suma, chegou a
ética cristã em Jesus e sua moral experimentalmente, sem qualquer imposição religiosa
dogmática ou melhor dizendo: sem qualquer
indício de autoridade, o que é incompatível
com aquilo que se propõe ser ciência.

Por m, uma vez que este processo de
revelação moral chegou no patamar de ser
experimentado cienti camente, a ciência até
agora majoritariamente positiva, materialista, em cada nova revelação material que lhe
cabe, parece exigir uma causa ou explicação
que somente encontrará na já revelada existência do mundo espiritual e da imortalidade,
perfeitamente compatível com a lei natural
por ela já tateada e pelos mesmos métodos
que ela [ciência] sustenta-se.
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NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

O Evangelho e Nós
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

E

m sua essência, o Evangelho representa o
mais elevado código de conduta ética existente na
humanidade. Fonte de preceitos morais, seu
conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da
paz, do progresso espiritual, norteando nossa
vida e aspirações. E sua observância seria su ciente para transformar nosso mundo num local de
extrema prosperidade. No Livro Seara dos Médiuns, Emmanuel, através da psicogra a de Chico
Xavier nos indica que: “O Evangelho é a revelação
pela qual o Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus.”

Todos somos necessitados dos ensinamentos
do Cristo. E quando tomamos contato com sua
essência, o foco de nossos interesses e comportamento se alteram, pelo fato de que seu exercício
nos possibilita a plena conscientização dos princípios de caridade e fraternidade, condições imprescindíveis à correta e elevada convivência
social. O sentido profundo de todas as parábolas
do Evangelho nos possibilita um contato mais
direto com nosso próprio íntimo e com Deus, ou
seja, temos uma visão mais elevada do Criador,
um re etir mais intenso da própria consciência e
uma percepção mais ampliada do verdadeiro
sentido da Vida. Allan Kardec em O Evangelho
Segundo o Espiritismo anota que: “Para os homens, em particular, constitui aquele código [o
Evangelho] uma regra de proceder que abrange
todas as circunstâncias da vida privada e da vida
pública, o princípio básico de todas as relações
sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É,
nalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para
a felicidade vindoura, o levantamento de uma
ponta do véu que nos oculta a vida futura.”
Abril de 2022

Texto: Rogério Rossol
A mais consistente divulgação do Evangelho
ocorre por meio de nossos atos e, ao aplicarmos
suas lições, damos a mais perfeita demonstração
de que as assimilamos. Devemos, portanto, pregá-lo muito mais através de nossos exemplos do
que apenas com nossas palavras.
No Núcleo Espírita Erna Schmidt (NEES),
braço social do Centro Espírita Casa de Jesus em
Camboriú, no bairro Conde Vila Verde, as atividades junto à comunidade em fragilidade social
são baseadas na vivência do Evangelho de Jesus,
na caridade e no auxílio, nas mãos em ação, seja
nas o cinas, nas exposições, nos atendimentos
fraternos, nos atendimentos médicos, na evangelização, no bazar, na entrega de cestas básicas,
onde tarefeiros e voluntários auxiliam colocando
seu tempo em prol do auxílio aos que precisam.
Ressaltando a necessidade de focarmos nossa
existência em prol do auxílio mútuo e contribuir
com a evolução do nosso próximo.
Em nossa casa podemos proceder com o estudo da mensagem de Jesus, que é feita através do
Evangelho no Lar, que é o estudo da mensagem de
Jesus, pois é no lar que os Espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais,
lhos e irmãos, e nesse ambiente, são oferecidas
as oportunidades de novo aprendizado moral,
possibilitando aos reencarnados exercitarem-se
no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade,
a solidariedade, en m, os sentimentos derivados
do amor. O Evangelho no Lar é o estudo em família da doutrina do Cristo. E como nos diz Emmanuel: “Quando o Evangelho penetra o lar, o coração
abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino.”!

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 através de telefone
(47) 3360-7708 ou pelas redes sociais.
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
Contribuições de
Joanna de Ângelis
Gelson Luis Roberto

Transtornos Mentais
Suely Caldas Schubert

Este livro é parte de um
esforço em integrar e organizar a enorme contribuição
que a Joanna de Ângelis tem
realizado, por meio de sua
complexa e numerosa obra,
sobre transtornos mentais.
Para isso, oferece-se um amplo cenário desses
transtornos, trazendo a classi cação apresentada peta ciência, com a descrição dos seus sintomas e características. Foi feita, com base no
enorme acervo da benfeitora, uma síntese relativa a cada transtorno, visando a um entendimento dos processos espirituais envolvidos na formação desses con itos, assim como alguns
caminhos para superação. Isso, objetiva-se favorecer re exões e recursos que ajudem no
processo da harmonia e saúde da alma.

Problema crescente, os
transtornos mentais atingem inumerável parcela da
humanidade. Depressão,
TOC, agorafobia, estresse,
psicose, autismo, obsessão e
outros tantos tormentos
a igem o ser humano. Apresenta a visão espírita
dessa problemática, abordando seus diversos
matizes: psiquiátricos, psicológicos e obsessivos,
levando a uma compreensão profunda acerca
das causas de enfermidades mentais, permitindo a sua resolução. Um abrangente estudo, estabelece as pontes de ligação entre o conhecimento espírita e a produção de cientistas, psiquiatras, psicanalistas e psicólogos. Terapêutica que
alcança a matriz dos desequilíbrios, onde também reside todo o poder da cura de nitiva: o
Espírito. Edição revisada e ampliada com centenas de notas explicativas.

Transtornos Mentais na
Infância e Adolescência
Walter Oliveira Alves
Uma contribuição ao estudo
dos transtornos mentais na
infância e na adolescência,
acrescentando aos mecanismos biológicos, neuropsicológicos, sociais, ambientais e
genéticos o lado espiritual
da vida. A noção da sobrevivência da alma, da
existência de um corpo espiritual, da reencarnação e da lei de causa e efeito facilita-nos a compreensão de muitos transtornos mentais não esclarecidos e que possuem sua origem em experiências
existências passadas ou mesmo no intervalo entre
encarnações. A Doutrina Espírita nos mostra
possibilidades, não só para a compreensão das
causas, mas também para a conduta terapêutica,
pro lática e preventiva de grande parte dos
transtornos mentais que podem ocorrer com
maior intensidade na infância e na adolescência.

Renúncia
pelo Espírito Emmanuel
Psicografado por Chico Xavier
Texto: Alexandre Esó co

Neste romance, Emmanuel descreve a existência de
Alcíone, Espírito que passa por uma encarnação de
renúncias e dedicação a todos que a cercam, demonstrando heroísmo e lealdade, na frívola Paris do reinado
de Luís XIV.
Um Espírito que já conquistou a capacidade de sacri cio e amor que, mesmo já habitando um Orbe onde a felicidade é realidade
retorna à luta na Terra para estar com aquele Espírito que ela guarda um amor
abnegado e por quem já havia intercedido no plano Espiritual, propondo-se
ajudá-lo nas provas, expiações e reparações da nova existência na Terra.
Alcíone, levada pelo Amor na sua maior expressão, enfrenta a possibilidade de
cair em faltas ao habitar um Planeta de expiações e provas como a Terra. Busca
auxiliar no progresso espiritual os espirítos que ela guardava aﬁnidade e que
se encontram presos nos erros que os atrasam na Evolução.
O grande amor do passado, os vícios e as faltas desse grupo que reencarna em
conjunto para novas conquistas espirituais sob a dedicação amorosa da doce
Alcíone servem de moldura para o desenrolar ágil e envolvente dessa história.
Belíssimo livro, com valiosíssimas lições de um amor abnegado que nos emociona e nos traz esperança e força para buscarmos as nossas próprias conquistas.
Crianças de 0 a 9 anos
Clique aqui para fazer
a inscrição >>

Jovens de 10 a 21 anos
Clique aqui para fazer
a inscrição >>

Rua 600, nº 123
Centro
Balneário Camboriú
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