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e Vida”, um livro surpreendente e assertivo. 

A observância dos ensinamentos da Dou-
trina Espírita, com base no Evangelho, certa-
mente nos proporcionará o despertar do 
amor, e o desenvolvimento prático do amor é o 
tema abordado no artigo “Caridade”. 

O Consolador Prometido por Jesus surge 
como nova luz no horizonte para todas as 
gentes. Aproveitemos a oportunidade de cada 
minuto para aprimorarmos nosso comporta-
mento e sentimento, absorvendo e incorpo-
rando em nosso Espírito os ensinamentos de 
Jesus à luz da Doutrina Espírita, vivendo a 
caridade essencial. Como nos diz Emmanuel 
na obra Vinha de Luz: “É a caridade de viver-
mos verdadeiramente n'Ele para que Ele viva 
em nós.” 

Boa leitura e muita paz a todos.

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

Doutrina Espírita, como presente de 
Deus, nos ilumina a mente e o coração para 
fazermos melhores escolhas e contribuirmos 
na construção do mundo melhor, difundindo 
a caridade e a fraternidade. 

O Jornal Essência Divina deste mês convi-
da a todos a visitar ou revisitar os princípios da 
Doutrina Espírita através de vários artigos, 
como por exemplo: “O Apagão da Morte” e 
“Espiritismo: Ciência? Filoso�a? Religião?” 
Que trazem para nós o incansável esforço de 
Allan Kardec, a partir de meados do século 
XIX, em compreender os fenômenos mediú-
nicos e em codi�car a Doutrina Espírita, de 
maneira consistente, nos seus três aspectos: 
cientí�co, �losó�co e religioso.

O artigo “As Obras Básicas do Pentateuco” 
nos esclarece como a Doutrina Espírita está 
constituída e organizada, qual seu objetivo e a 
nossa responsabilidade em fazer bom uso 
deste trabalho coletivo gigantesco dos dois 
planos da vida. 

“O que é Deus?” primeira pergunta de 
Allan Kardec aos Espíritos, dando o início à 
Codi�cação.  É inato em todos nós, Espíritos 
que somos, a busca constante do entendimento 
da natureza, das suas leis e encontramos escla-
recimento na Doutrina Espírita de todas as 
dúvidas existenciais. Acompanhem nos artigos 
“Deus” e “Origem e Natureza dos Espíritos” 
que nos auxiliam neste entendimento.

Homenageamos nesta edição Arthur Co-
nan Doyle, que trabalhou 30 anos em favor do 
Espiritismo e na coluna Datas Espíritas, entre 
vários acontecimentos importantes, temos 
como destaque Hermínio C. Miranda e Ma-
noel Philomeno de Miranda, queridos escrito-
res e militantes que contribuem para a Doutri-
na Espírita até hoje, em Espírito. 

Os livros espíritas são abençoados tesouros 
atemporais, onde podemos buscar conheci-
mento a qualquer momento. Para ampliar 
ainda mais essa possibilidade indicamos como 
leitura diária e constante, a obra: “Pensamento 
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recebe o �tulo de Sir, pelos valiosos serviços 
prestados ao seu país. Instruído e pesquisador 
nato, tendo muitas dúvidas, admirava a Doutrina 
Espírita por sua moral, por não ser sectária, não 
condenar os homens ao cas�go eterno, não ser 
intolerante e ser despojada de preconceitos 
religiosos. Em 4 de julho de 1906, desencarna 

sua esposa. Casa-se com Jean Lec-
kie em 1907, e tem dois filhos. 

Por cerca de trinta anos estudou e 
buscou provas que lhe sa�sfizes-
sem a razão. Em 1917 começa a 
fazer conferências espíritas. Traba-
lhou, incansavelmente, a favor do 
Espiri�smo, enfrentando adversá-
rios ferrenhos da nova Doutrina. 
Em 7 de julho de 1930 desencarna-
va em Crowborough, Sussex. Foi 
Presidente de Honra da Federação 
Espírita Internacional, Presidente 
da Aliança Espírita de Londres e 
Presidente do Colégio Britânico de 
Ciência Psíquica. 

Nasceu em 22 de maio de 1859, em Edimburgo, 
capital da Escócia. Descendente de nobres não 
abastados, se forma em Medicina com dificulda-
de. Sua mãe era referência pela sua postura e 
respeito que dedicava ao ser humano. Católico, 
estudou em colégios de padres jesuítas, muitas 
vezes punido de forma severa por não concordar 
com algumas colocações, decidiu 
abandonar a tradição católica.

Casa-se em 1885 com Louise 
Hawkins. O primeiro contato com 
o Espiri�smo foi em 1887, através 
de um paciente, que afirmava 
conversar com seu irmão desen-
carnado, como não fazia sen�do 
para ele, começou a estudar a 
respeito. Nos anos 1889 já era 
grande escritor e popular com 
seus romances policiais, com a 
criação de Sherlock Homes. Em 
1901, conheceu William Crookes 
que, já vinha realizando suas 
pesquisas espíritas. Em 1902 
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Datas Espíritas
de Julho

Julho de 2022

02/07/1843 - Desencarna em Paris o criador da Ho-
meopatia, Samuel Frederico C. Hahnemann.

06/07/1932 - Editada a primeira edição do livro Par-
naso de Além-Túmulo, pela mediunidade de Chico 
Xavier.

07/07/1930 - Desencarne de Arthur Conan Doyle, 
criador do famoso detetive Sherlock Holmes. Adepto 
do Espiritismo, Conan Doyle escreveu A História do 
Espiritismo.

08/07/2013 - Desencarne de Hermínio C. Miranda. 
Teve por guias a razão e a paixão pela pesquisa pro-
funda e incessante, e auxiliado por uma sólida cultura 
humanista, tornou-se uma das maiores autoridades no 
campo da mediunidade. Tornou-se espírita em 1957 e 
escreveu sua primeira obra espírita, Os Procuradores 
de Deus, um estudo de natureza filosófica acerca do 
problema da vida e da morte, lançado em março de 
1967. Autor de mais de 40 livros, dentre eles, diversos 
clássicos da literatura espírita, como Diálogo com as 
Sombras, Diversidade dos Carismas e Nossos Filhos 
São Espíritos.

09/07/1918 - Desencarna na Itália a famosa médium 
de efeitos físicos Eusápia Paladino. 

12/07/1902 - Reencarne de Jésus Gonçalves. Hanse-
niano, internado na colônia de Pirapitingui, dirigiu 
um Centro Espírita naquele local.

14/07/1942 - Desencarne de Manoel Philomeno de 
Miranda. Ditou muitos livros por intermédio de 
Divaldo Franco acerca da Mediunidade. Em sua bio-
grafia consta o belo texto “(...) Eis porque vale a pena, 
quando estamos desalentados e sofridos, não desani-
marmos e continuarmos as nossas tarefas, o que lhes 
dá um valor muito maior. Porque o trabalho diletante, 
o desportivo, o do prazer, já tem, na própria ação, a sua 
gratificação, enquanto o de sacrifício e de sofrimento 
exige a abnegação da pessoa, o esforço, a renúncia e, 
acima de tudo, a tenacidade, para tornar real algo que 
gostaria que acontecesse, embora o esteja realizando 
por entre dores e lágrimas”.

15/07/1876 - Na Inglaterra, é realizada uma reunião 
de efeitos físicos com o médium Slade, em plena luz 
do dia, quando um Espírito se materializa à vista de 
todos os presentes.

16/07/1193 - Itália, reencarna Clara, em Assis, reli-
giosa do tempo de Francisco de Assis, vivida também 
por Joanna de Ângelis, Guia Espiritual do médium 
Divaldo.

17/07/1919 - Desencarne de William Crookes, físico 
de renome internacional, descobridor da energia 
radiante. As mais notáveis experiências mediúnicas, 
levadas a efeito por esse ilustre cientista, foram reali-
zadas através da médium Florence Cook, quando 
obteve as materializações do Espírito Katie King. 

20/07/1918 - Desencarne da médium Elizabeth 
D'Esperance. A médium viveu em meio dos casos 
mais estranhos, desde a mais tenra idade.

28/07/1890 - Na Inglaterra, em reunião de efeitos 
físicos, com a médium Elizabeth D'Esperance, 
materializa-se um lírio dourado, com 7 pés de altura, 
estando presentes vários cientistas, entre os quais o 
Prof. Alexandre Aksakof.
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O Apagão da Morte

Demonstra a pluralidade das existências, 
explicando o que nenhuma outra doutrina 
explica, porque para uns a vida parece injusta, 
tudo dá errado e a outros parece que a vida sorri 
sempre. Mecanismos da justiça Divina, que 
transforma o sofrimento de “punição” para 
“pedagógico”, nos trazendo um novo sentido na 
vida.

A comunicação com os Espíritos, destino 
do Espírito após a morte, como retornamos, 
toda a ciência envolvendo desde a formação do 
nosso planeta, evolução das espécies, destino 
dos Espíritos conforme o que foram em sua 
vida material e muito mais.

Um tesouro de valor incalculável, explican-
do e estendendo as máximas de Jesus, nos dan-
do uma compreensão que nunca tínhamos 
tido.

18/04/1857: há 165 anos a primeira publica-
ção de O Livro dos Espíritos era disponibiliza-
da ao público. Não parou aí: O Livro dos 
Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
O Céu e o Inferno e A Gênese complementam o 
“pentateuco” Kardequiano. Muitos outros 
Espíritos, ao longo destes anos, nos deixaram 
outros tesouros de obras complementares, 
ampliando nossos horizontes.

Se espalhou pelo Brasil a partir de 1865, 
onde jornais já registravam artigos Espíritas 
traduzidos.

Convidamos o leitor a explorar este conteú-
do incrível de conhecimentos que, certamente, 
vai proporcionar muita consolação e, princi-
palmente, conhecimento para nos direcionar 
para o progresso e, consequentemente, à felici-
dade.
Referências:
[1] O Livro dos Espíritos, questão 150.
[2] Kardec, Allan in: O que é o Espiritismo, Rio 
de Janeiro: FEB, 37ª edição, página 17.

 urante séculos o ser humano sonha ou 
tenta imaginar o que é feito de nós após a morte. 
Muitos teólogos, �lósofos, estudiosos tentaram 
ao longo dar alguma explicação, cuja maioria 
delas �cou no campo das hipóteses, sem uma 
evidência que nos desse uma certeza. Claro que 
sempre foi uma preocupação geral, uma vez 
que todos se preocupam com este momento, 
que sempre causa temor a quem está na imi-
nência de fazer a passagem e muita dor aos 
entes queridos que permanecem na Terra.

Desta maneira, podemos dizer com certeza, 
que o trabalho de Allan Kardec mostrou o “Apa-
gão da Morte”. Foi uma das primeiras coisas 
anotadas pelo codi�cador [2], tendo percebido 
que as comunicações que recebia dos chama-
dos Espíritos, nada mais eram do que almas de 
pessoas que viveram na Terra. 

Não era mais uma hipótese: diversas evi-
dências foram demonstradas em suas anota-
ções, Kardec é muito positivo, sempre descar-
tando possibilidades de fraudes, con�rmando 
informações a partir de diversas fontes, comu-
nicações recebidas em diversos grupos mediú-
nicos, passadas sempre pelo crivo da razão. 
Que coisa linda: ter a certeza de que nossos 
entes mais queridos estão vivos e que nos visi-
tam quando podem, que um dia vamos nos 
reunir a eles em de�nitivo.

Como se isso já não fosse um motivo enor-
me de júbilo, Kardec fez muito mais:

Nos trouxe uma doutrina consistente, com 
3 aspectos: cientí�co, religioso e �losó�co.

Cientí�co pelo método positivo utilizado, 
nada é aceito sem análise e con�rmação. 
Religioso pois nos induz a nos religarmos a 
Deus, mostrando que é soberanamente bom e 
justo. Filosó�co pois analisa as consequências 
destas descobertas.

Texto: Leandro de SouzaD

“150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade?
“Sim; jamais a perde. Que seria ela, se não a conservasse?””. [1]
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 Doutrina Espírita é um bálsamo que 
consola e nos impulsiona para o bem.

Instigando-nos ao estudo de sua natureza, 
é comum buscar classi�cá-la como uma das 
disciplinas tradicionais do conhecimento 
humano. Seria ciência, �loso�a ou religião?

Sempre nos emociona rememorar os 
primórdios da codi�cação da Doutrina 
Espírita, quando a partir dos meados do sécu-
lo XIX Allan Kardec empreende incansável 
esforço buscando compreender o fenômeno 
mediúnico.

A sua vertente cientí�ca resulta do proces-
so de investigação do fenômeno, das manifes-
tações dos Espíritos.

Kardec, cumprindo a sua sublime missão, 
reuniu, catalogou e estudou o material obtido 
com o auxílio mediúnico através de um pro-
cesso metodológico experimental, caracteri-
zado pela universalidade e concordância nos 
ensinamentos dos Espíritos. As mensagens e 
manifestações foram obtidas por diversos 
médiuns em locais distintos, oferecendo re-
sultados iguais e coerentes. Aí reside o seu 
caráter cientí�co.

Conforme a de�nição proposta por 
Kardec, o Espiritismo é “uma ciência que 
trata da natureza, da origem e da destinação 
dos Espíritos, e das suas relações com o mun-
do corporal”. E complementa: “... Como 
ciência prática, ele consiste nas relações que 
se podem estabelecer com os Espíritos; como 
�loso�a, ele compreende todas as consequên-
cias morais que decorrem dessas relações”. �

No aspecto �losó�co, re�ete, indaga e 
proporciona uma interpretação coerente a 
respeito do sentido da vida, da origem, natu-
reza e destino dos seres.

Como Religião, não se ajusta aos caracte-
res das instituições religiosas tradicionais, 
pois não possui dogmas, sacerdotes, cultos e 
paramentos. Contudo, o Espiritismo é reli-
gião pois transcende às inconstâncias da natu-
reza humana. “Eis por que simplesmente se 
diz: doutrina �losó�ca e moral”.�

Seu caráter religioso reside no seu �m, na 
transformação moral do homem. Nas esclare-
cedoras palavras de Emmanuel, como um 
triângulo de forças espirituais, “A Ciência e a 
Filoso�a vinculam à Terra essa �gura simbóli-
ca, porém, a Religião é o ângulo divino que a 
liga ao céu”. E é nisto que “repousa a sua gran-
deza divina, por constituir a restauração do 
Evangelho de Jesus Cristo,”�  na sua verdadei-
ra expressão de amor e caridade.

Divaldo Franco complementa:  “O 
Espiritismo é a Religião do amor em todas as 
suas dimensões e da caridade nas suas mais 
variadas expressões, digni�cando a criatura e 
harmonizando-a em relação às Leis Sobera-
nas que regem a vida”.⁴

Fruto da fé raciocinada, comprova e expli-
ca as manifestações, evidencia as consequên-
cias morais e nos estimula a praticá-las. É a 
Boa Nova, que se aperfeiçoa no laço que nos 
une em torno da caridade universal, como 
Cristo nos ensinou.

1) KARDEC, A. O que é o Espiritismo. Araras: 
IDE, 2004. p. 12.

 2) Revista Espírita: jornal de estudos psicológi-
cos. Ano XI, 1868. 2. ed. RJ: FEB, 2006. p. 491. 

3) EMMANUEL (Espírito). O consolador. 
Psicografado por F.C. Xavier. 27. ed. RJ: FEB, 2007. 
p. 19-20.

4)FRANCO, Divaldo. Revista Reformador. 
(maio, 1990).

                Texto: Maury Roberto Viviani

O simples fato de Jesus ter a�rmado “Eu sou o Cami-
nho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai a não 
ser por mim” e, de Allan Kardec, inspirado pelos 
Espíritos Superiores, esclarecer que Jesus “Tendo por 
missão transmitir aos homens o pensamento de 
Deus, somente a sua Doutrina, em toda a pureza, 
pode exprimir esse pensamento.”  Deixa óbvio que o 
estudo e a vivência do Evangelho são necessidades 
intrínsecas do ser humano que deseja impulsionar a 
sua evolução. 

Cedo ou tarde, à semelhança da história do �lho 
pródigo, cada um de nós, membros integrantes da 
comunidade planetária, conheceremos e seguiremos 
os passos do nosso Guia e Modelo, Jesus Cristo. Alça-
dos a esse patamar evolutivo, a Terra se transformará 
na morada dos eleitos e “[...] então haverá um só 
rebanho, um só pastor.”

É, pois, chegada a hora de nos libertarmos das inter-
pretações personalistas, institucionais, teológicas ou 
atávicas do Evangelho, condições que muito tem 
retardado a nossa marcha ascensional. O momento 
atual, ainda que marcado por signi�cativos desa�os, 
se revela como o mais propício para atendermos o 
chamamento do Cristo: “Ide por todo o mundo, 
proclamai o Evangelho a toda a criatura.”

O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as 
melhores expressões de nobreza, mas não passará de 
atividade destinada a modi�car-se ou desaparecer, 
como todos os elementos transitórios do mundo. E o 
espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus 
Cristo pode ser um cientista e um �lósofo, com as 
mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem 
leme e sem roteiro no instante da tempestade inevi-
tável da provação e da experiência, porque só o senti-
mento divino da fé pode arrebatar o homem das 
preocupações inferiores da Terra para os caminhos 
supremos dos páramos espirituais.

Evangelho 
Redivivo  

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

Espiritismo: 
CIÊNCIA? FILOSOFIA? RELIGIÃO?

Espírito Alcione - Livro: Renúncia - Psicogra�a 
de Francisco C. Xavier pelo Espírito Emmanuel
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Deus
sabedoria, a harmonia que preside tudo, reconhe-
cemos, todas ultrapassam nossa inteligência. Se 
não podemos produzir é porque são produtos de 
uma inteligência superior à nossa.

No mecanismo do universo, Deus não se 
mostra, mas se a�rma pelas suas obras.

A existência de Deus é um fato adquirido não 
somente pela revelação, mas pela existência mate-
rial dos fatos. Para compreender Deus nos falta o 
sentido que adquirimos somente com a completa 
depuração espiritual, mas podemos, pelo raciocí-
nio, chegar ao conhecimento dos atributos de 
Deus.

Sem os atributos de Deus seria impossível 
compreender o ponto de partida, o que ocasionou 
equívocos no passado. Quando não atribuímos à 
Deus a onipotência imaginamos vários deuses, da 
mesma forma a negação do atributo da bondade 
leva a um Deus vingativo, cruel, ciumento e colé-
rico.

Estando a existência de Deus constatada pelo 
fato de suas obras, chega-se à dedução lógica a 
determinar os atributos que O caracterizam, que 
são: suprema e soberana inteligência, é eterno, ou 
seja, não teve início nem �m, é imutável, é imate-
rial, é todo poderoso, é soberanamente bom e 

N  a primeira questão de O Livro dos Espíritos 
Allan Kardec pergunta “O que é Deus?”, e a res-
posta é “Inteligência Suprema causa primária de 
todas as coisas”.

Sendo Deus a causa primária, o ponto de 
partida é o que nos importa considerar antes de 
tudo para concluirmos a Sua existência.

Um princípio elementar é o que todo efeito 
tem uma causa. Por exemplo: se um pássaro, 
cortando o ar, é atingido por um chumbo mortal, 
julga-se que um hábil atirador o feriu, embora 
não se veja o atirador. Observando os efeitos é que 
se chega na causa.

Um outro princípio elementar da ciência é 
que todo efeito inteligente tem uma causa inteli-
gente.

Quando se vê uma obra-prima, obra de arte 
ou indústria imagina-se que é o produto de um 
gênio, porque uma alta inteligência deu origem à 
obra.

Por toda parte reconhece-se a presença do 
homem por suas obras. Pela grosseria ou pela 
perfeição se reconhece o grau de inteligência e 
adiantamento daqueles que a realizaram.

Lançando os olhos ao redor de nós, sobre as 
obras da natureza, observando a previdência, a 

justo, é in�nitamente perfeito e é único.
O eixo sobre o qual repousa o farol que nos 

guia está na procura da verdade, seguindo-O não 
nos perderemos e se estamos frequentemente 
extraviados é por falta de ter seguido a rota indi-
cada. A providência de Deus está por toda a parte 
e tudo vê, tudo preside, através de sua Leis que nos 
guiam e direcionam.

Em nosso estado atual não podemos com-
preender Deus em toda Sua magnitude, mas 
devemos deixar a razão se humilhar. Deus existe 
comprovado por Suas obras e a simples dúvida 
desta verdade di�culta muito a nossa caminhada, 
porque nos sentimos órfãos.

Tivemos três revelações sobre Deus: a primei-
ra foi Moisés, a segunda Jesus e a terceira o Espiri-
tismo. Cada uma delas veio ao tempo do nosso 
amadurecimento espiritual. Somente almas depu-
radas conseguem “comungar com Deus” em sua 
plenitude a exemplo de Jesus. O Espírito não se 
depura senão com o tempo e as diversas reencar-
nações, na medida da depuração temos uma 
intuição mais distinta, se não O vemos com-
preendemos melhor. A única fatalidade que te-
mos na nossa caminhada evolutiva é a de com-
preendermos melhor Deus através da nossa evo-
lução e conquista da perfeição relativa.

espetáculo das mesas girantes testemu-
nhados na Europa e Estados Unidos do século 
XIX causava espanto, curiosidade, perplexidade 
e diversão às personalidades ilustres daquela 
época. 

Vozes que comandavam e mesas que obede-
ciam. Pancadas, cestas e muitas perguntas fúteis 
levaram estudiosos a questionarem os movimen-
tos sobrenaturais, fraudulentos ou não, possíveis 
de serem comprovados ou de mero ilusionismo. 
Para a igreja os fenômenos tratavam-se simples-
mente de “coisa do diabo”.

Dentro desse contexto, um nome destacava-
se: Hippolyte Léon Denizard Rivail, professor 
com mais de 20 livros didáticos adotados pelas 
escolas e universidades da França.  Investigando, 
assistindo reuniões mediúnicas, avaliando men-
sagens e confrontando estilos literários e assina-
turas, �ltrava as informações do além como um 
seguidor original de Pestalozzi: “observar, compa-
rar e julgar...”. O professor passou a fazer pergun-
tas ao mundo invisível, recebendo respostas, por 
meio de médiuns, e seguindo adiante em sua 
linha de conduta �el: “melhor rejeitar dez verda-
des como sendo mentiras do que aceitar uma única 
mentira como sendo verdade.” (LM, cap. XX). 

Foi nesse contexto que, em 1857, sob o pseu-
dônimo de Allan Kardec, houve a publicação da 
primeira obra do Pentateuco, O Livro dos Espíri-
tos, com os créditos quanto à autoria da obra 
publicados na capa: “Escrito e publicado conforme 
o ditado e a ordem de espíritos superiores”.

O livro apresentava a nova doutrina, a�rmava 
a existência de espíritos e anunciava revelações 
sobre o futuro da humanidade. Trazia a boa-
nova: “a morte não é o �m”.

Com o sucesso do Livro dos Espíritos e o 
engajamento a título de estudos cientí�cos de 
personagens renomados da época, veio a publi-
cação de O Livro dos Médiuns, em 1861, O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o 
Inferno, em 1865 e A Gênese, em 1868.

Paralelamente, Kardec recebia cartas de todas 
as partes do globo relatando experiências mediú-
nicas e trazendo mensagens do além-túmulo 
ampliando a visão e o entendimento da nova 
realidade apresentada. A Revista Espírita passa a 
ganhar publicação mensal contendo todas essas 
informações, que não comporiam o Pentateuco, 
mas não poderiam ser esquecidas nas mãos de 
poucos.

A Doutrina Espírita toma forma, diz a que 

veio e não se deixa apagar por aqueles que tentaram 
argumentar sua fraudulência. Como trazido pelo 
Espírito de Verdade no prefácio de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, são chegados os tempos de 
compreendermos que a vida segue muito além da 
matéria e seus gozos, que temos algo divino e per-
fectível a cumprir, que somos �lhos do Criador do 
Universo, portanto, corresponsáveis uns pelos 
outros na evolução que Ele planejou. 

A diferença evolutiva que existe entre nós, Espí-
ritos, mostra a grandeza desse Pai que proporcio-
nou que o exercício do aprendizado da solidarieda-
de, da fraternidade e da caridade se desse entre nós: 
“Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-
vos, eis o segundo” (ESE, cap. VI, item 5).

Fazer bom uso das Obras que foram trazidas 
pelo justo trabalho de vários Irmãos, encarnados e 
desencarnados, para que compreendamos a impor-
tância de muito nos amarmos, praticando a grande-
za do perdão das nossas e das faltas alheias. Somen-
te nesse exercício de re�exão e gratidão conseguire-
mos cumprir o que esse Pai amoroso e justo nos 
criou para alcançar, o Amor.
(Referência: MAIOR, M.S. Kardec – a biogra�a. 
1 ed. – Rio de Janeiro: Record, 2013)

O Texto: Suzana Coelho

Obras Básicas do Pentateuco

Texto: Loreni Oliveira
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Origem e Natureza 
dos Espíritos

Codi�cação, são claros ao a�rmar que não ser 
possível de�nir o momento e o modo em que 
Deus os criou, e que Deus não para, continua a 
criar de forma ininterrupta novos Espíritos, 
destacam ainda que a pobreza e/ou limitação 
de nosso vocabulário, di�culta a real expressão 
de vários conceitos.

Os Espíritos discorrem a partir de questio-
namentos de Kardec, que eles se assemelham a 
uma chama, uma centelha, que povoam no 
curso de sua jornada inúmeras moradas no 
Universo, a�rmam estes, que Deus nos dotou 
da razão para que possamos evoluir mais e 
mais, apreendendo nas múltiplas existências, 
conhecimentos diversos, desenvolvendo nos 
padrões de pensamentos, sentimentos e ações.

Cabe ao �nal lembrarmos mais uma vez que 
somos �lhos do Criador, herdeiros do Univer-
so, que devemos empregar o nosso livre arbí-
trio na aquisição de valores maiores, que Deus 
nos concede a oportunidade de no convívio 
com Espíritos, estejam estes encarnados ou 
não, aprendermos mais e mais, e sobretudo, 
nos permitirmos sermos inundados pelo 
amor que o Pai nutre por todos nós.

Em 18 de abril de 1857 o mundo se assom-
bra com uma obra intitulada “O Livro dos 
Espíritos” na qual, o codi�cador em sua se-
gunda parte detalha o que seria o mundo dos 
Espíritos, ao longo de 266 páginas e 537 per-
guntas, de forma a deixar claro, o que repre-
sentava este ser que se apresentava de forma 
ostensiva ao mundo, começando por questio-
nar sobre a origem e natureza dos mesmos. 
Kardec sempre metódico em seus questiona-
mentos buscou a de�nição destes que se apre-
sentavam. Os Espíritos então se apresentaram 
como sendo “seres inteligentes da Criação, que 
ocupam diversas moradas não físicas ao longo 
do Universo”.

Eles ainda se de�nem conforme a questão 
79 do Livro dos Espíritos como sendo, a indi-
vidualização do princípio inteligente, da mes-
ma forma que os corpos são a individualização 
do princípio material. 

Em sendo uma obra da Criação, são tidos 
como seus �lhos, tendo com certeza um 
princípio, pois se assim, não fosse, seriam 
iguais a Deus. Os Espíritos que secundaram a 

    iversas são as questões que envolvem o 
termo “Espíritos”, para os �lósofos, pode ser 
de�nido pelo conjunto total das faculdades 
intelectuais, para os psicólogos, como a atitude 
mental dominante de uma pessoa ou de um 
grupo, que o motiva a fazer ou a dizer coisas de 
um determinado modo, para leigos, normal-
mente, associam este termo a assombrações 
e/ou fantasmas.

Nos primeiros contatos de Kardec com os 
fenômenos que intrigavam ou divertiam mui-
tas cortes europeias, o mesmo percebeu existir 
algo maior nas danças das mesas. Nos reme-
tendo a uma primeira análise de que em ha-
vendo um efeito inteligente, deveria existir 
uma causa inteligente. Kardec ao longo de 
cerca de três anos, se dedica ao estudo, buscan-
do comparar diversas situações, até evidenciar 
uma coesão das mensagens. Léon Dennis, em 
sua obra “O Problema do Ser, do Destino e da 
Dor”, destaca que esta foi a grande contribui-
ção de Kardec na estruturação da Codi�cação, 
todos os conteúdos foram amplamente anali-
sados e confrontados.

D

Texto: Crisanto Soares Ribeiro
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  aridade segundo o Espiritismo é o exercício 
do verdadeiro amor, que é puro, incondicional, 
sem interesse de qualquer recompensa e ao mes-
mo tempo um dever de cada indivíduo para com 
os demais, em todas as circunstâncias. É, portan-
to, uma ação, a prática do sentimento de amor 
efetiva. A base da interpretação Espírita acerca 
da caridade parte do estudo da Lei de justiça, 
amor e caridade, nesse contexto, a caridade se 
con�gura como a síntese de todo o Evangelho de 
Jesus e a mais sublime virtude moral que conduz 
o Espírito à perfeição espiritual.

Nos tempos modernos, caridade ganhou 
conotações associadas à prática de auxílio mate-
rial, sinônimo de bene�cência, confundida com 
esmola, donativo ou benefício qualquer, porém a 
Caridade traz o sentimento de piedade, compai-
xão, misericórdia. Segundo a Codi�cação Espíri-
ta, caridade é uma das Leis Naturais, ao lado da 
justiça e do amor. Qual o verdadeiro sentido da 
palavra caridade, como a entendia Jesus? "Bene-
volência para com todos, compaixão para as im-
perfeições dos outros, perdão das ofensas." O Li-
vro dos Espíritos, Allan Kardec - Questão 886

O amor e a caridade são o complemento da 
lei de justiça, pois amar o próximo é fazer a ele 
todo o bem que nos seja possível e que desejára-
mos nos fosse feito. Na concepção Espírita, a 
bene�cência — auxílio material — é apenas uma 
das in�nitas formas de se praticar a caridade e 
tanto mais bené�ca será se for praticada em 
paralelo aos esforços de retirar o indivíduo ca-
rente de sua condição de inferioridade. Foi insti-
tuído o dia 19 de julho, o�cializado com a Lei nº 
5.063, de 4 de julho de 1966, como sendo o Dia 
da Caridade, e tem o objetivo de conscientizar as 
pessoas sobre a prática e difusão da solidarieda-
de, como um meio para desenvolver um bom 
entendimento entre todos os seres humanos.

Nesse sentido que a formação de um mundo 
melhor será sempre baseada na caridade, frater-

nidade e união. 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 da 
caridade, nas mãos em ação para auxílio ao pró-
ximo, seja nas o�cinas, nas exposições, nos 
atendimentos fraternos, nos atendimentos médi-
cos, na evangelização, no bazar, na entrega de 
cestas de alimentos, onde tarefeiros e voluntários 
auxiliam, colocando seu tempo em prol do auxí-
lio aos que precisam. Durante o período de res-
trições impostas pela COVID_19 os trabalhos 
foram direcionados à entrega de cesta de alimen-
tos e material de evangelização, bazar de roupas e 
calçados, mas as atividades presenciais começa-
ram paulatinamente, e com previsão de em ju-
lho/22 as atividades fundamentais se normaliza-
rem, e retomarem de forma completa!

A verdadeira caridade é sempre bondosa e 
benévola; está tanto no ato, como na maneira 
como é praticado. Amem-se uns aos outros, eis 
toda a lei, lei divina, mediante a qual Deus gover-
na os mundos. Que possamos sempre ser carido-
sos, praticando não só a caridade que nos faz dar 
friamente o óbolo que tiramos do bolso ao que 
ousa pedir, mas a caridade que leve ao encontro 
das misérias ocultas. Sejamos indulgentes com 
os defeitos dos semelhantes. Em vez de dedicar-
mos desprezo à ignorância e ao vício, instruamos 
os ignorantes e auxiliemos os viciados. 

No livro Vinha de Luz no CAP. 110, Emma-
nuel descreve a "Caridade essencial": Antes, 
porém, da caridade que se manifesta exteriormen-
te nos variados setores da vida, pratiquemos a 
caridade essencial, sem o que não poderemos 
efetuar a edi�cação e a redenção de nós mesmos. 
Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e 
agirmos, segundo os ensinamentos do Divino 
Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos 
verdadeiramente n'Ele para que Ele viva em nós."

Caridade

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 Introdutório 
e os atendimentos de saúde mediante agenda-
mento, 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.

C

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


A �m de popularizar o Espiri-
tismo e agilizar sua divulga-
ção, Allan Kardec, redigiu 
uma série de opúsculos e 
distribuiu pela França. Esta 
obra encerra a tradução inte-

gral de quatro deles: O Espiritismo na sua expres-
são mais simples; Resumo da lei dos fenômenos 
espíritas; Caráter da revelação espírita e Catálogo 
racional das obras para se fundar uma biblioteca 
espírita. Agregamos sob a forma de apêndice, o 
livreto Discursos pronunciados pelo aniversário de 
morte de Allan Kardec – Inauguração do monu-
mento ao codi�cados no Cemitério do Père-
Lachaise, em Paris no dia 31 de março de 1870. 

Páginas de Espiritismo 
Cristão

Rodolfo Calligaris

INFORMAÇÃO & CULTURA

Este é um livro de pergun-
tas e respostas. O autor 
selecionou, dentre milhares 
formuladas em reuniões de 
iniciação, as principais 
indagações sobre a Doutri-

na Espírita. Destaque para assuntos de atualida-
de, como doação de órgãos, ecologia, eutanásia, 
vícios, aborto, suicídio, pena de morte, planeja-
mento familiar... Com a consagrada clareza e a 
objetividade que caracterizam sua produção 
literária, Richard Simonetti oferece ao leitor 
uma visão panorâmica dos princípios espíritas. 
É valioso manual para iniciantes e um convite à 
re�exão para os iniciados.

Neste livro, os princípios da 
Doutrina Espírita são a dire-
triz segura do autor para 
propiciar ao leitor o melhor 
entendimento de várias pas-
sagens evangélicas. A mensa-

gem do Cristo, à luz da Doutrina Consoladora, 
torna-se clara e compreensível. Rodolfo 
Calligaris, com lógica e bom senso, aborda, entre 
outros, os seguintes temas: Ambição; Egoísmo; 
Expiações Coletivas; Furto; o Homem Diante da 
Morte; O Inferno; A Luxúria; Males do Corpo, 
Medicina da Alma. Páginas de Espiritismo 
Cristão é uma obra merecedora de atenta leitura e 
proveitosa meditação.

O Espiritismo na Sua 
Expressão Mais Simples

Allan Kardec

Espiritismo - Tudo o Que 
Você Precisa Saber
Richard Simonetti

Essência Divina - Julho de 2022

Rua 600, nº 123 

Centro

Balneário Camboriú
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Pensamento e vida

pelo Espírito Emmanuel
Psicografado por Chico Xavier

Texto: Alexandre Esó�co

Pensamento e vida é dessas obras que enganam pelas poucas pági-

nas que apresentam. Um livro de grande profundidade e ines�má-

vel valor. Já na introdução do livro, Emmanuel explica o mo�vo pelo 

qual escreveu: “Perguntou-nos coração amigo se não possuíamos 

algum livro no Plano Espiritual, susce�vel de ser adaptado às neces-

sidades da Terra.

Algumas páginas que falassem, ao espírito ... Algo leve e rápido que condenasse os princípi-

os superiores que nos orientam a rota...

E lembramo-nos, por isso, de singela car�lha falada de que dispomos em nossas tarefas, 

junto aos companheiros em trânsito para o berço, u�lizada em nossas escolas de regenera-

ção, entre a morte e o renascimento.”

Um livro que nos faz refle�r sobre o modo e a forma com que encaramos a nossa encarna-

ção, essa bendita oportunidade que Deus nos dá para o nosso aprimoramento.

Emmanuel trata de assuntos importantes para o Espírito imortal: Mente, vontade, coopera-

ção, educação, fé, família, hábitos, dever, corpo, amor, morte e tantos outros, todos de su-

ma importância àqueles que querem buscar aqui na Terra, os verdadeiros tesouros dos 

Céus.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988129952
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997724337
http://www.casadejesus.org.br
http://www.casadejesus.org.br
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