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Brilhe a Vossa Luz!Brilhe a Vossa Luz!
“A região do Cruzeiro, onde se realizará 

a epopeia do meu Evangelho, estará, 

antes de tudo, ligada eternamente 

ao meu coração.”

Jesus

“A região do Cruzeiro, onde se realizará 

a epopeia do meu Evangelho, estará, 

antes de tudo, ligada eternamente 

ao meu coração.”

Jesus



benefício da nossa evolução, como pontos de luz 
a contribuir na formação da gloriosa rede da 
Fraternidade Universal.

Com a permissão de Deus, o amor de Jesus, o 
trabalho incansável do plano espiritual, que tem 
à frente o Mentor Manuel Justiniano de Freitas 
Quintão e a Dona Erna que polarizou a luz, com 
sua coragem e determinação, amor e fé, é que foi 
possível concretizar esse oásis de refrigério e 
refazimento, que é a Casa de Jesus.  Conscientes 
de que depende de cada um, cresce ainda mais 
nossa responsabilidade em dar continuidade e 
assimilar seus exemplos. 

Com extrema e profunda gratidão rogamos a 
Deus a lucidez e o discernimento, a proteção e o 
amparo, a paz e a união para estender as ativida-
des do Centro Espírita Casa de Jesus, entre amor 
e violetas... com a bandeira Deus-Cristo-
Caridade.

Parabéns CE Casa de Jesus e com votos de 
muita paz, desejo feliz leitura!

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

ntre amor e violetas foi edi�cado há 68 anos 
o “Centro Espírita Casa de Jesus” no solo fértil do 
coração de Erna Schmidt Leman, que na dimen-
são espiritual já estava ligado ao coração do Mes-
tre Jesus, de onde vem a nutrição segura.

Nossa querida “Casa de Jesus”, edi�cação 
divina, que objetiva o alívio dos irmãos em sofri-
mento, a educação do Espírito pelo conhecimen-
to e a ação no bem, faz jus ao compromisso com o 
anjo Ismael, que edi�cou sua tenda de amor aqui 
no Brasil com os pilares Deus, Cristo e Caridade, 
acolhendo os Espíritos de todas as nações e cre-
dos.

Humberto de Campos na obra Crônicas de 
Além-Túmulo nos elucida que “A Obra da Fede-
ração Espírita Brasileira é a expressão do pensa-
mento imaterial dos seus diretores do plano invisí-
vel, indene de qualquer in�uenciação da persona-
lidade dos homens.” O Brasil é a grande tenda de 
Ismael e a Federação Espírita Brasileira é órgão 
orientador de todos os movimentos da doutrina 
no Brasil, à qual o Centro Espírita Casa de Jesus 
está vinculado, através da Federação Espírita 
Catarinense, expressando a necessária ordem 
que devemos manter para que as tarefas de amor 
se fruti�quem, na terra onde o coração de Dona 

Erna germinou e �oresceu.
O trabalho da luz é árduo, encontra sempre o 

contraponto das trevas, assim a trajetória da 
implantação e manutenção de uma casa de amor 
e caridade, não é fácil, como nos traz Humberto 
de Campos na obra “Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho”: “o homem em si, pela sua 
vaidade e fraqueza, tem um ponto vulnerável em 
todos os escaninhos da sua personalidade espiri-
tual, e os seres das trevas, se não conseguem vencer 
totalmente os trabalhadores, conseguem desuni-
los no plano dos seus serviços à grande causa.”

Por essa razão, a conscientização da impor-
tância de mantermos a união, para contribuir-
mos de maneira ordenada e orientada pelo plano 
superior e alimentada pelo amor que verte do 
coração do Mestre Jesus, trabalhemos unidos e 
em concórdia, e assim conectados, a tarefa que 
temos em mãos hoje, vai também germinar, �o-
rescer e fruti�car.

O grande plano da uni�cação e da paz se fará 
acolhendo-nos e esclarecendo-nos contínua e 
mutuamente, entre nós mesmos, espíritos ir-
mãos!  Aproveitemos a oportunidade de estar-
mos aqui, no Centro Espírita Casa de Jesus, para 
testemunharmos esse planejamento divino em 

E

contando com a organização biológica, fami-
liar e social necessárias ao seu processo de 
aprimoramento, zelosamente planejada e 
acompanhada por Benfeitores Espirituais.
Então lembremos que “os Espíritos só en-
tram na vida corporal para se aperfeiçoa-
rem, para se melhorarem” (KARDEC, Allan. 

O Livro dos Espíritos, Q. 385) e 
que “a educação cons�tui [...] 
a chave do progresso moral” 
(comentário da questão 917), 
vê-se a grave e impostergável 
responsabilidade de conduzi-
los pela senda do bem, favo-
recendo-lhes o exercício do 
autoconhecimento, da refor-
ma ín�ma, do aprendizado e 
da vivência da Lei do Amor.  
h�ps://www.searadomestre.com.

br/evangelizacao/infancia_diretri

zes.pdf

Em 2022 comemoramos os 45 anos da Cam-
panha Nacional de Evangelização Espírita 
Infanto-juvenil, com o tema “E tudo quanto 
fizerdes, fazei-o de coração” (Paulo, Colos-
senses 3:23), aprovada e lançada em 9 de 
outubro de 1977 pelo Conselho Federa�vo 
Nacional (CFN), e em 1978 transformada 
em campanha permanente, tendo como 
obje�vo mo�var  o  meio 
espírita para uma ampla cons-
cien�zação quanto à necessi-
dade da Evangelização.
A Infância representa relevan-
te fase do desenvolvimento 
humano, caracterizada por 
processos forma�vos essen-
ciais à evolução do Espírito 
encarnado. Herdeiro da pró-
pria história e agente de trans-
formação, o Espírito na fase 
infan�l encontra-se em nova 
oportunidade reencarnatória, 
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Datas Espíritas
de Junho

Junho de 2022

03/06/1925 - Desencarne de Camille Flammarion, 
astrônomo, espírita, colaborador de Kardec, tendo 
pronunciado o discurso fúnebre à tumba do Mestre. 

10/06/1853 - Os Espíritos introduzem o processo da 
escrita (psicografia), agilizando as comunicações 
mediúnicas.

10/06/1860 - O Espírito de Verdade informa a Kar-
dec que ele logo desencarnaria, ficaria apenas o 
bastante para concluir os trabalhos indispensáveis.

12/06/1851 - Reencarna Sir Oliver Lodge, escritor e 
pesquisador inglês. Abordou, nos seus livros, temas 
sobre a mediunidade.

12/06/1856 - Allan Kardec recebe do Espírito de 
Verdade a confirmação a respeito de sua missão.

13/06/1231 - Desencarna o religioso Antônio de 
Pádua, em Pádua, Itália, seguidor de Francisco de 
Assis e considerado o Patrono dos Pobres; nascido em 
Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195.

16/06/1871 - William Crookes entrega à rainha Vitó-
ria, da Inglaterra, relatório confirmando a veracidade 
dos fenômenos mediúnicos produzidos pela médium 
Florence Cook.

16/06/1966 - Desencarne de Peixotinho (Francisco 
Peixoto Lins), médium de efeitos físicos. Frequen-
tando o Centro Espírita Vianna de Carvalho, Peixoti-
nho iniciou o seu desenvolvimento mediúnico. Tor-
nou-se um dos mais famosos médiuns de materializa-
ções e efeitos físicos. Por seu intermédio produziram-
se as famosas materializações luminosas e uma série 
dos mais peculiares fenômenos, dentro da maior se-
riedade e nos preceitos da Doutrina Espírita. Peixoti-
nho também foi médium receitista e curador. Em 
1948, encontrando-se pela primeira vez com o médi-
um Francisco Cândido Xavier, na cidade de Pedro 
Leopoldo, teve a oportunidade de propiciar aos com-
panheiros, daquela cidade, sessões de materializações 
e de assistência aos enfermos. Fundou o Grupo Espí-
rita Araci, em homenagem ao seu guia espiritual.

21/06/1886 - Desencarne do famoso médium britâni-
co, Daniel Dunglass Home.

24/06/1943 - Desencarne de Ernesto Bozzano. A 
FEB publica algumas de suas obras, entre elas, Ani-
mismo ou Espiritismo, A Crise da Morte, Pensamento 
e Vontade, Xenoglossia, A Alma dos Animais. Desta-
cou-se na literatura italiana e francesa sobre fenôme-
nos paranormais. Dedicando-se à filosofia da ciência 
e em 1891 começou a se ocupar da telepatia e do Espi-
ritismo, assuntos que interessavam àquele tempo para 
estudiosos da Europa quanto da América. Desde en-
tão, Bozzano dedicou-se inteiramente, em solidão e 
até sua morte, ao estudo da Metafísica e Metapsíqui-
ca. Publicou cinquenta e duas obras que tratavam de 
cada aspecto da metapsíquica: telepatia, psicocinese, 
mediunidade em geral, etc.

28/06/1968 - Realiza-se uma reunião, com cientistas 
americanos, para análise da mediunidade de José 
Arigó, estando presentes o engenheiro Andrija Puha-
rich e o físico Joahan Laurence, da RCA e NASA, no 
Rio de Janeiro (RJ).

30/06/2002 - Desencarne de Francisco Cândido 
Xavier. Médium, filantropo e um dos expoentes do 
Espiritismo. Psicografou em torno de 480 livros, 
vendeu mais de 50 milhões de exemplares, foi o escri-
tor brasileiro de maior sucesso comercial da história, 
mas sempre cedeu todos os direitos autorais dos li-
vros, em cartório, para instituições de caridade. 
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Brilhe a Vossa Luz!

emoções e o desenvolvimen-
to das virtudes morais e 
intelectuais, resplandecendo 
a luz nas irradiações do 
nosso coração, conscientes 
que estamos contribuindo 
com Jesus.
Na obra “Brasil, Coração 
d o  M u n d o ,  P á t r i a  d o 
Evangelho”, Humberto de 
Campos relata uma linda 
citação de Jesus: “A região 
do Cruzeiro, onde se reali-
zará a epopeia do meu 
Evangelho, estará, antes de 
tudo, ligada eternamente 
ao meu coração.” Que nos 
mostra o planejamento 
divino em vivermos e teste-
munharmos o Evangelho, 
no Brasil, e que estamos 
ligados eternamente em Seu 

coração, onde podemos nos alimentar abun-
dantemente.

Há 68 anos, Dna Erna Schmidt, brilhou sua 
luz e fundou a nossa querida Casa de Jesus, 
organização divina, que nos proporciona 
aprendizado seguro à luz da Doutrina Espírita. 
Nós tarefeiros e frequentadores, em convivên-
cia diária e com todos os cuidados de ordem 
espiritual e material, vamos aprendendo e evo-
luindo, como uma grande família desdobrada 
na sua matriz Casa de Jesus e �lial NEES, sendo 
uma oportunidade única de amplo conheci-
mento, além da prática do amor e da caridade, 
de fé e de união, fazendo aos outros o que dese-
jamos que os outros nos façam, como regra 
áurea.

Nos diz Emmanuel na Obra Vinha de Luz: 
“Brilhe a vossa luz é convite ao trabalho santi�-
cante, plani�cado no Código do Amor Divino. 
(...) O Evangelho é o Sol da Imortalidade que o 
Espiritismo re�ete, com sabedoria, para a atuali-
dade do mundo.” Por isso a importância do 
estudo da Doutrina Espírita para nos aclarar e 
contextualizar a mente e o coração, agindo 
assertivamente agora.

A vida só será realmente bela e gloriosa, na 
Terra, quando pudermos aceitar por nossa 
grande família a Humanidade inteira, assim 
estaremos glori�cando a Deus e sentindo-o, 
realmente, nosso Pai.

“Brilhe vossa luz! — proclamou o Mestre.
Procuremos brilhar! — repetimos nós.”

 Emmanuel

xortação do Mestre Jesus a todos os irmãos 
do planeta Terra. Convite que vibra e nos con-
tagia com imensa força e alegria, estimulando 
ao desenvolvimento da nossa melhor parte, a 
nossa luz!

“Assim brilhe também a vossa luz diante 
dos homens, para que vejam as vossas boas 
obras e glori�quem a vosso Pai que está nos 
céus.” Lindo versículo escrito por Mateus 5:16, 
localizado logo após o Sermão do Monte, as 
bem-aventuranças, levando-nos a interpretar 
que Jesus, após estimular o bom ânimo, se diri-
ge aos discípulos que o acompanhavam, apon-
tando as responsabilidades e conscientização 
quanto aos compromissos que deveriam assu-
mir, como colaboradores diretos de Jesus. 
Assim também, nós hoje, que queremos seguir 
Jesus, devemos absorver a lição, brilhando 
nossa luz para que através das nossas boas 
obras, glori�quem à Deus.

Entendemos assim, a importância de não 
guardar o conhecimento adquirido, os valores 
morais e intelectuais, espalhando e comparti-
lhando com os irmãos em humanidade. E nesse 
movimento abençoado de troca, a luz vai se 
espargindo e formando uma rede de fraterni-
dade, pela execução de nossas tarefas que nos 
foi con�ada pela vida, em todos os lugares que 
estejamos experenciando.

No esforço de nossa parte em brilhar a nos-
sa luz, nossos sentimentos mais puros serão 
percebidos e aceitos por alguém, por isso a 
importância de buscarmos o equilíbrio das 

Texto: Silvania da C. P. Bertolini

E

“Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glori�quem a vosso Pai que está nos céus.” Mateus 5:16
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orriam os tempos de muitos séculos, os 
olhos meigos de Jesus assistiam um quadro 
distorcido e triste das misérias e dores huma-
nas.

Os homens haviam corrompido seus 
ensinamentos, esquecidos da verdade exem-
pli�cada do amor de Deus. Era chegada a hora 
de transplantar a árvore do Evangelho, dar 
nova oportunidade aos necessitados do pão 
da vida comprometidos com sua vinha.

Na busca desse novo recanto vislumbrou 
as terras do Cruzeiro, desenhada qual coração 
pulsando iluminada pelo astro solar; reuniu 
seus emissários e deu-lhes a tarefa bendita da 
implantação do seu Evangelho nesta terra 
abençoada. Ismael, o anjo responsável pela 
manutenção dessa vinha, comprometeu-se 
levantando sua bandeira alvinitente com o 
lema DEUS – CRISTO E CARIDADE. 
Lembrando os sofredores de outrora, que o 
Senhor da Vinha no seu imenso amor, nos dá 
a oportunidade do soerguimento.

As Terras do Cruzeiro como mãe consola-
dora abre seus braços fraternos recebendo 
irmãos nossos de todas as etnias e credos 
consolidando a proposta do amor e da frater-
nidade.

A árvore cresceu, �oresceu, deu frutos e 
espalhou-se pelos quatro cantos deste imenso 
território onde almas queridas e dedicadas 
permanecem zelando pela pureza da seiva 
Divina. Lembrando Jesus e o povo que Lhe 
seguia, recordamos os servidores dessa aben-
çoada vinha e nosso coração se enche de grati-
dão, por ter encontrado mãos caridosas que 
nos acolheram, consolaram e principalmente 
sanaram as nossas dores.

A árvore fruti�cada mostra Deus como 
Pai amoroso, justo e bom. Exempli�ca Jesus 
acolhendo os estropiados do caminho e man-
tém viva a bandeira da caridade aos sequiosos 
por justiça, amor e paz.

A Casa Espírita Casa de Jesus representa 
uma pequena estrela na grande constelação 
do Cruzeiro iluminando mentes, direcionan-
do almas, socorrendo a�itos há 68 anos na 
senda do bem conforme o projeto assumido 
por Dona Erna que fora da caridade não há 
salvação, mantendo assim o lema de Ismael e 
Jesus,  DEUS – CRISTO E CARIDADE.

Se já foste banhado pela claridade da fé 
viva, se foste bene�ciado pelos princípios da 
salvação, executa o que aprendeste do Nosso 
Divino Mestre: “Faze isso, e viverás”.

                Texto: Nilsa Pereira

O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais 
sublime: a moral evangélico-cristã que há de renovar o 
mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. A que 
há de fazer brotar de todos os corações humanos a cari-
dade e o amor do próximo, e estabelecer entre os ho-
mens uma solidariedade comum; de uma moral, en�m 
que há de transformar a Terra, tornando-a morada de 
Espíritos superiores aos que hoje a habitam.
É a lei do progresso, à qual a Natureza está submetida, 
que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus 
se utiliza para fazer com que a Humanidade avance.
O Evangelho Redivivo incentiva a conhecer a mensa-
gem do Cristo, informando adequadamente para, por 
meio de um esforço da vontade, conseguir vivenciá-la. 
Assim nunca é demais repetir as orientações de Emma-
nuel, citadas por Alcione no livro Renúncia, psicogra�a 
de Francisco Cândido Xavier: {...} líamos apenas um 
versículo de cada vez e esse mesmo, não raro, fornecia 
cabedal de exame e iluminação para outras noites de 
estudo{...}. 
Chegamos à conclusão, de que o Evangelho, em sua 
expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo 
�m não podemos atingir, legitimamente, sem conheci-
mento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudio-
sos presumem haver alcançado o termo da lição do 
Mestre, com uma simples leitura vagamente raciocina-
da.
A Humanidade precisa da simplicidade e a impessoali-
dade da mensagem Cristã, com foco na interpretação 
espírita, como nos lembra o Espírito Amélia Rodrigues: 
{...} a história antiga está repleta de �lósofos, legislado-
res e missionários que contribuíram e�cazmente para o 
progresso da Cultura, da Ética, da Arte e da Ciência{...}. 
Escolas do pensamento multiplicaram-se através dos 
tempos, discutindo a melhor técnica para a aquisição da 
felicidade, a superação do sofrimento, a coragem para o 
inevitável enfrentamento com as urdiduras das ocor-
rências infaustas. Veio Jesus, o Peregrino Cantor da 
Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrea-
lização, em um conceito simples, numa linguagem 
destituída de atavios, numa lógica incomum, apresen-
tando o amor, puro e simples, como a única e e�caz 
solução para todos os enigmas e con�itos.
Para saber aprender o verdadeiro sentido da mensagem 
cristã, Emmanuel alerta a respeito: ...ler, sim, e ler sem-
pre, mas saber o que lemos; estudar, sim, e estudar sem-
pre, mas saber o que estudamos.
Assevera o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos 
Tessalonicenses: “Examinai tudo e retende o bem. 
A sábia sentença, decerto, menciona tudo o que pode e 
deve ser geralmente anotado”.

Evangelho 
Redivivo  

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

Deus - Cristo 
e Caridade

Espírito Alcione - Livro: Renúncia - Psicogra�a 
de Francisco C. Xavier pelo Espírito Emmanuel
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As Dimensões Espirituais
 da Casa Espírita

Esses Espíritos, entretanto, não �cam sem 
assistência, pois no momento da palestra pública, 
ocorre uma ampli�cação do som, para que todos 
possam receber a mensagem. Portanto, o conhe-
cimento do Espiritismo, o Consolador que Jesus 
prometeu, é uma luz que se irradia sobre muitos 
necessitados, encarnados ou não.

A Casa Espírita, não é somente uma fonte 
para aqueles que ali trabalham, mas especialmen-
te para os que comparecem para solicitar auxílio, 
ansiando por entender os seus problemas; repre-
sentando também as bases especiais da elevada 
direção moral. Com os recursos magnéticos de 
defesa do ambiente, as reuniões públicas e mediú-
nicas, a assistência social, atendimento espiritual 
e outras funções e trabalhos que a casa realiza, são 
protegidos.

Podemos também con�rmar que um Centro 
Espírita, é uma escola de educação para o Espíri-
to, um hospital para as almas a�itas, uma o�cina 
onde se pratica a caridade, e um templo de re�e-
xões sobre as lições do Divino Amigo, Jesus; en-
�m, um lar, como proclama o Espírito Djalma M. 
Farias, no livro Crestomatia da Imortalidade:  

‘‘P    ois somos cooperadores de Deus” Paulo. 
(I Coríntios, 3:9.)

A Casa ou Centro Espírita, antes de sua edi�-
cação física, tem sua edi�cação Espiritual, sua 
construção é de ordem invisível, cujas bases têm 
como rocha a esfera espiritual, de onde provém as 
legítimas realizações.

Segundo Suely Caldas Schubert, o Centro 
Espírita é um pouso para o refazimento dos Espí-
ritos em tarefas de trabalho, e é também um posto 
de socorro para atendimento emergencial para 
Espíritos em situações difíceis. Portanto é nosso 
dever preservar as defesas magnéticas, para man-
ter a boa ambiência da Casa Espírita.

Toda Casa que trabalha em colaboração com 
o divino amor, que acolhe, ampara, consola, es-
clarece e orienta, tem sua proteção e suas defesas 
magnéticas, portanto não é permitida a entrada 
de Espíritos desencarnados mal-intencionados. 
Os recursos utilizados para essa proteção não são 
agressivos nem violentos, são vibratórios, ou seja, 
se eles estão numa vibração inferior, não conse-
guem transpor a corrente vibratória que a cerca.

‘‘(...) como um colo de mãe narrando a verdade 
atraente e bela ao seu �lho querido.” 

Portanto, pode-se rea�rmar que o início de 
um Centro Espírita ocorre na espiritualidade, 
muito antes da construção física, quando então a 
equipe Espiritual assume a responsabilidade de 
orientar e assessorar a sua criação. A Casa Espíri-
ta re�etirá uma a�nidade espontânea entre o 
grupo físico que projeta a sua fundação, com os 
Espíritos que a idealizaram, e sempre haverá um 
patrocinador espiritual, que na Casa de Jesus é 
Manuel Justiniano de Freitas Quintão.

Sendo assim, vamos valorizar a oportunidade 
do trabalho recebido, nesta Casa abençoada, a 
nossa amada Casa de Jesus, que é formada pelo 
coração de todos nós, trabalhadores; sendo ela 
uma usina de forças, onde vamos aprender a 
mudar nossos destinos, e agir, fora dela, com as 
mudanças que já conseguimos realizar. Portanto 
estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corre-
tas, para darmos as mãos e servirmos em nome de 
Jesus, como cooperadores de Deus na de�nitiva 
implantação de seu reino na Terra, a iniciar-se 
pelos nossos corações. Votos de muita paz!

       sem parábolas nunca lhes falava; porém, 
tudo declarava em particular aos seus discípulos.” 
(Marcos, 4:34)

“Há, porém, ainda muitas outras coisas que 
Jesus fez; e, se cada uma das quais fosse escrita, 
cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter 
os livros que se escrevessem.” (João, 21:25)

Ainda jovem, Jesus começou a trabalhar com 
carpintaria junto de seu pai, José, já nos ensinan-
do que a melhor escola para Deus é o Lar e o pró-
prio esforço.

Jesus foi ao encontro de um grupo de pesca-
dores e disse: “Simão e André, �lhos de Jonas, 
venho de Deus e os convido a trabalhar pela insti-
tuição de Seu Reino na Terra!”. Adiante, fez o 
mesmo convite ao coletor de impostos Levi, 
depois chamado como Mateus.

Enquanto Jesus falava docemente sobre o 
Evangelho, Pedro e os demais companheiros 
decidiram segui-lo, mesmo sem entender a fonte 
de amor e con�ança que lhes brotava no âmago 
do espírito.

Assim também nós recebemos o convite de 
Jesus para trabalharmos em nosso próprio apri-

moramento, ajudando o próximo numa profun-
da conexão com o bem maior.

As diferentes personalidades entre os doze 
escolhidos para seguir Jesus nos remete às dife-
renças entre nós individualmente, mas todos 
com possibilidades de entendimento e trabalho 
no bem, tendo como referência a humildade de 
Jesus e seus discípulos.

Jesus fez recomendações aos apóstolos que 
servem muito bem para nós, quanto às normas 
de ações que competiam realizar, orientando a 
tomar a estrada estreita dos sacrifícios pelo bem 
de todos, em vez de optar pelo caminho largo dos 
interesses fáceis. Manter-se longe de discussões 
que em nada se aproveita à edi�cação do verda-
deiro Reino. Acolher os que estão em a�ição e 
desamparados do Divino Amor. Difundir ampla-
mente aquilo que ele ensinou em particular. Dar 
de graça o que de graça nos é concedido e não 
carregar o que é supér�uo para o Caminho, a�nal 
digno é o operário do seu sustento. 

Entre os discípulos, havia discussões e diver-
gências, devido à diferença de idade, mas Jesus 
valorizava todos por igual, fazendo-os com-
preender que não se tratava de competições e que 

precisavam se �xar na construção de um mundo 
melhor. Ele ainda aconselhou que a pergunta que 
todo o discípulo deve fazer a si mesmo é se já edi�-
cou o Reino de Deus no íntimo do seu espírito. 
Com isso, é indispensável nunca perdermos de 
vista o nosso próprio trabalho e perdoar um com-
panheiro que nos parece insuportável, pois é possí-
vel que nós também, às vezes, sejamos assim.

As lições do Mestre nos dão a direção a seguir, a 
segurança para nossos passos ainda incertos, a 
elucidação para nossas mentes enfermiças e, embo-
ra nosso olhar não consiga vislumbrar toda a gran-
diosidade do Amor Maior do Criador, sabemos que 
o Consolador Prometido lá está para nos fazer 
lembrar todos esses ensinamentos. Somos todos os 
aprendizes do Senhor Jesus!

Unidos ao Seu In�nito Amor, eternamente 
gratos, esperamos alcançar a perfeita comunhão 
com o Pai, assim como Ele, seguindo a lei de pro-
gresso e evolução de todas as criaturas de Deus.

Fonte: Livro – Boa Nova. Obra ditada pelo Espírito 
Humberto de Campos e psicografada por Francisco 
Cândido Xavier.

‘‘E Texto: Mirian Rizzi

Jesus e Os Doze

Texto: Luzia Lúcia Hoier



aliviar os distúrbios decor-
rentes da mediunidade em 
desequilíbrio.

Através do Departamento 
de Assistência e Promoção 
Social Espírita (DAPSE) que 
atua especialmente no Nú-
cleo Espírita Erna Schmidt 
(NEES) na cidade Camboriú, 
atende pessoas e famílias 
assistidas pela Associação, 
visando a promoção social e 
o crescimento espiritual, 
através de atividades como as 
O�cinas de Amor que pro-
porcionam a assistência 
material, espiritual e inte-
lectual por meio de exposi-
ções doutrinárias, promoção 
de cursos de crochê, tricô, 
bordado, pinturas e outros. 
Proporciona também a assis-

tência material, espiritual e cultural às ges-
tantes e a confecção de roupas para crianças 
recém-nascidas.

É realizado também um Bazar para cole-
tar, selecionar e organizar as doações (roupas, 
móveis, eletrodomésticos, etc.), recebidas pela 
Associação e ainda a assistência médica, 
odontológica e psicológica realizada por 
pro�ssionais voluntários.

Em todos estes anos o CECJ tem sido uma 
escola, um hospital espiritual, um lar para 
almas necessitadas de um direcionamento, 
salvando vidas e esclarecendo frequentadores 
e trabalhadores. O advento da pandemia aca-
bou por restringir algumas atividades que, por 
respeito à vida foram suspensas, entretanto, 
atividades online foram criadas e ampliadas 
fazendo com que o trabalho com Jesus não 
parasse, e neste ano estão voltando ao normal e 
continuarão sendo ampliadas de forma online 
e presencial. Nossa gratidão à Dona Erna e a 
todos os que contribuem para que esta casa 
continue sendo um farol a iluminar nossos 
caminhos.
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O Jornal Essência Divina é um periódico 
mensal distribuído gratuitamente em papel e 
no formato online através do qual é divulgada 
a Doutrina Espírita. A casa também conta com 
mídias sociais como o site acessado no ende-
reço: www.casadejesus.org.br e com mídias 
como Facebook e Instagram. 

A casa conta também com a Coordenação 
de Arte Espírita que tem por �nalidade divul-
gar a Doutrina Espírita por meio de expressões 
artísticas como teatro, música, artes plásticas, 
contação de histórias, audiovisual, literatura, 
poesia e prosa, dança, pintura, desenho, arte 
digital, cinema, televisão e outros.

O CECJ também promove a formação de 
grupos de estudo e prática da mediunidade 
com o objetivo de realizar assistência aos Espí-
ritos necessitados através do intercâmbio 
mediúnico e conta também com um Grupo de 
Acolhimento e Esclarecimento da Mediunida-
de (GAEM) que promove o conhecimento, 
esclarece e orienta pessoas portadoras de me-
diunidade ostensiva, que desconheçam o me-
canismo dessa faculdade com a �nalidade de 

    Centro Espírita Casa de 
Jesus foi fundado num rancho, nos 
fundos da garagem de um Hotel, 
por Erna Schmidt Leman, e neste 
ano completa 68 anos de trabalhos 
dedicados à assistência e educação 
de almas através do Espiritismo. 
Durante este tempo o CECJ foi 
ampliando suas atividades e hoje 
conta com uma estrutura que ofe-
rece cinco dias de Exposições 
Doutrinárias online e presenciais 
por semana com o objetivo de 
consolar e esclarecer os frequenta-
dores. 

São realizadas atividades de 
Evangelização infanto-juvenil e 
da família para o desenvolvimento 
do caráter educativo através do 
estudo, da prática e da difusão da 
Doutrina Espírita, contribuindo 
para a educação e a evangelização 
do núcleo familiar. 

Realiza também Irradiação aos nomes 
deixados na caixa de orações e Atendimento 
Fraterno individualizado para esclarecer, 
orientar e consolar a todos que buscam no 
Espiritismo o abrigo para as suas a�ições. 
Oferece também o Evangelho no Lar online e 
presencial que consiste num encontro sema-
nal, com o dia e o horário previamente marca-
dos, proporcionando estudo sob a assistência 
dos Benfeitores Espirituais. Proporciona o 
Passe Espírita que tem por �nalidade auxiliar 
a recuperação de desarmonias físicas e psíqui-
cas e através do Grupo de Atendimento Espiri-
tual (GAEs) proporciona apoio espiritual a 
todos os encaminhados que necessitam do 
recurso desobsessivo. 

O CECJ oferece também uma ampla oferta 
de Estudos Espíritas com a �nalidade de 
possibilitar um estudo sério, metódico e contí-
nuo da Filoso�a Espírita e o frequentador 
também pode tomar emprestado ou com-
prar livros espíritas através da biblioteca e da 
livraria.

Serviços Oferecidos Pelo 
Centro Espírita Casa de Jesus

O 
Texto: André Graf
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  chamamento ao trabalho no bem é cons-
tante, muitos trabalhadores abnegados que cons-
troem feitos na sementeira de ação assistencial, 
sendo que um exemplo magní�co é a obra do 
nosso querido Divaldo Franco na Mansão do 
Caminho na Bahia, mas se observa em todo canto 
a movimentação para o auxílio e amparo à quem 
precisa. Quando praticamos a caridade para com 
o nosso semelhante somos os primeiros bene�-
ciados, a garantia de nosso progresso espiritual, 
evoluindo sempre. O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo no Cap. XIII, item 12, nos indica que: 
“A Caridade é a virtude fundamental que deve 
sustentar todo edifício das virtudes terrestres, 
sem a caridade não há esperança no futuro 
melhor e nem interesse moral que nos guie.”

O convite de Jesus chegou aos trabalhadores 
da Casa de Jesus, que com mãos ao trabalho e de 
forma simples, mas com devotamento, nos anos 
1989, e motivados pela fundadora, Dona Erna 
Schmidt, se empenharam a preparar e distribuir 
sopa, no porta-malas de carros aos moradores do 
bairro Conde de Vila Verde em Camboriú. Esse 
trabalho cresceu e com a Base Doutrinária do 
Espiritismo, auxiliando quem necessita, dando as 
mãos aos carentes e menos favorecidos, todos 
estavam servindo de instrumento para a espiritu-
alidade, dando início aqui na terra a um grandio-
so projeto, o�cina para o exercício da caridade, 
ajuda material, estudo e o amparo espiritual. 
Como nos indica Emmanuel no Livro Respostas 
da Vida, através da psicogra�a de Chico Xavier: 
“Você nem sempre terá o que deseja, mas enquan-
to estiver ajudando aos outros encontrará os 
recursos de que precisa.”

A Kombi era o meio de transporte para levar a 
sopa aos moradores daquele bairro, que �cava à 
sombra de árvores. Como o trabalho crescia havia 
a necessidade de ampliar o atendimento, e cerca 
de 5 anos depois, foram cedidos dois terrenos pela 
prefeitura de Camboriú, onde trabalhadores 
voluntários construíram a primeira sede da Casa 
da Sopa, o “Sopão”, atualmente denominada 
Núcleo Espírita Erna Schmidt – NEES, ou como 
carinhosamente é chamado, “o centrinho”. Com a 
construção pronta se iniciaram diversas ativida-
des além da confecção e distribuição das refeições 
em ambiente fechado, garantindo assim o atendi-
mento ampliado para as pessoas da comunidade 
que tanto precisa.

O NEES cresceu, as mãos à serviço da comu-
nidade se multiplicaram, os serviços foram me-
lhorados e ampliados, com a implementação de 
diversas frentes de trabalho, como  a Evangeliza-
ção da Família e das Crianças, Atendimento Fra-
terno, Atendimento Médico e Odontológico, 
Cursos e O�cinas Diversas que garantissem fonte 
de renda àqueles que precisam, Exposições Dou-
trinárias, Estudos da Doutrina Espírita, Bazar de 
Roupas e Calçados, Cestas de Alimentos, com 
muito amor nas atividades dos tarefeiros e volun-
tários. Sendo que neste momento à medida que as 
liberações são procedidas pelos órgãos compe-
tentes, as atividades físicas retornam ao NEES, 
que durante praticamente dois anos (2020 e 2021) 
�caram concentradas na cesta de alimentos, 
bazar e kit de Evangelização, porém os cursos, 
o�cinas e demais atividades retornam paulatina-
mente, garantindo segurança de todos que lá 
comparecem, sendo tarefeiros ou pessoas da 
comunidade.

A pequena Casa da Sopa, como um dia foi 
conhecida, vem deixando a sua marca na história 
de muitos tarefeiros que por ali passaram e rece-
beram o privilégio de servir à Jesus numa verda-
deira o�cina de trabalho, de amor e de caridade. 
No Evangelho Segundo o Espiritismo Cap. XV 
Item 5, encontra-se a máxima que congrega toda 
a avaliação referente à nossa missão neste mundo: 
“Não podendo amar a Deus sem praticar a carida-
de para com o próximo, todos os deveres do homem 
se resumem nesta máxima: FORA DA CARIDA-
DE NÃO HÁ SALVAÇÃO.”

Núcleo Espírita Erna Schmidt

 Amor, Caridade e 
o Evangelho de Jesus!

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

                Texto: Rogério Rossol
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ATIVIDADES PRESENCIAIS 

O Núcleo Espírita Erna Schmidt, o NEES, à partir 
de Abril deste ano retornou aos trabalhos presen-
ciais, sendo nas terças e quintas à tarde, nos cur-
sos, o�cinas e atendimento à comunidade, através 
de cadastro em cada atividade! Em Maio foi am-
pliado o atendimento com o estudo ESDE e os 
atendimentos de saúde mediante agendamento, e 
os encontros do domingo da família acontecerão 
a partir de agosto!

NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL

O NEES está realizando atendimento assistencial 
às famílias, com distribuição de cestas  de alimen-
tos, sopas prontas, kits higiênicos, kits de evange-
lização pré-natal, infantil e família.

O

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!

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


“O encontro com Deus 
ocorre nas províncias do 
coração, de onde procedem 
as boas como as más incli-
nações. Ao defrontá-lo e 
recebê-lo no imo, a paz se 
lhe enraíza, e frondeja a 
árvore da alegria perfeita, 

que um dia povoou a alma de Francisco, o cantor 
de Assis. Este  livro é uma proposta para o en-
contro da paz íntima. Nada possui de original: 
nem fórmulas mágicas, nem soluções apressa-
das. É constituído de sugestões das experiências 
do Oriente e do Ocidente, apanhadas pelas luzes 
fulgurantes do espiritismo, desejando ao caro 
leitor todo o êxito possível na trajetória de liber-
tação.”

Tua Fé Te Salvou!
Richard Simonetti

INFORMAÇÃO & CULTURA

Em todos os tempos, o 
homem sempre buscou a 
felicidade. Mas que felicida-
de é essa que quanto mais se 
procura mais distante �ca? 
Será o encontro de um 
grande amor, a conquista 
de riqueza, de saúde de uma 

família harmoniosa? Este livro é um convite à 
re�exão sobre essa tão almejada felicidade e, 
sem impor regras ou fórmulas mágicas, nos 
mostra que ela está bem perto de nós, porém, 
para alcançá-la, é necessário conhecermos a nós 
mesmos. De forma agradável e despretensiosa 
esta obra nos fará ponderar sobre as nossas atitu-
des, as dos outros e a maneira de encararmos a 
vida, mudando o nosso conceito de felicidade, 
com certeza para melhor.

Aborda histórias do Novo 
Testamento e da tradição 
cristã, como a multiplicação 
dos pães, a cura da mulher 
hemorroíssa e do servo do 
centurião, o caminhar de 
Jesus sobre as águas e as dúvi-
das de Batista. Este trabalho é 

fruto de anos de estudos sobre a vida de Jesus, e 
aborda seus testemunhos �nais e os aspectos mais 
importantes de seu apostolado, à luz da Doutrina 
Espírita. Integra coleção sobre o Novo Testa-
mento, que traz uma visão bem-humorada e 
esclarecedora dos princípios evangélicos, com 
ênfase na importância da fé. Obras que compõem 
a série: Paz na Terra, Levanta-te!, Tua Fé Te 
Salvou, Não Peques Mais, Setenta Vezes Sete e 
Antes que o Galo Cante.

Paz Íntima
Divaldo Franco

Sem Medo de Ser Feliz
Jose Carlos de Lucca

Essência Divina - Junho de 2022

Rua 600, nº 123 

Centro

Balneário Camboriú

Há dois mil anos

pelo Espírito Emmanuel
Psicografado por Chico Xavier

Texto: Alexandre Esó�co

Um dos romances históricos de Emmanuel onde ele descreve com a 

sua caracterís�ca humildade uma de suas reencarnações. Nesta 

obra ele relata a sua passagem como o orgulhoso senador romano 

Públio Lentulus em que obteve designação para alto cargo na 

Pales�na, na época em que Jesus transmi�a para a Humanidade os 

ensinos do Seu Evangelho. 

Ele relata um cris�anismo que até então era desconhecido de nossos tempos. Um dia a dia 

fú�l e arrogante e muito preconceituoso das famílias patrícias, em contraponto com a 

simplicidade fraterna dos primeiros seguidores do Evangelho, assim como o comovente 

encontro do al�vo representante de César com Jesus. Pontuada por sofrimento e alegria, 

esplendor e miséria, poder e escravidão, vingança e ciúmes, ódio e calúnias, crueldade e 

benevolência, brandura e perdão, temos a história do Senador Públio Lentulus, de sua filha 

Flávia e de sua amorosa esposa Lívia, conver�da aos sublimes ensinamentos de Jesus, e 

uma das únicas pessoas que procuraram evitar a Sua crucificação. 

Além de um belo enredo é também um livro de estudos e grandiosas reflexões sobre essas 

primeiras comunidades cristãs.
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Clique aqui para fazer 
a inscrição >>

Crianças de 0 a 9 anos
Clique aqui para fazer 

a inscrição >>

Jovens de 10 a 21 anos

https://forms.gle/fn5wNMrhgJU39wjL9
https://forms.gle/5n8d67Tjoq5brHg77
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997724337
http://www.casadejesus.org.br
http://www.casadejesus.org.br
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