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exemplo vivo de estudo, de trabalho incessante, 
caridade, dedicação, abnegação, devotamento, 
concórdia, união e amor à Humanidade, atuan-
do espiritualmente até hoje.

Neste mês em que homenageamos os papais, 
lembramos da responsabilidade que temos sobre 
os Espíritos reencarnantes e ainda de ser exem-
plo para eles. Seguindo Jesus, nosso maior exem-
plo, tudo �ca mais fácil e Ele teve somente 33 
anos para nos deixar tamanho legado. 

O Centro Espírita Casa de Jesus se dedica em 
desenvolver o apoio para todos através das ativi-
dades como Palestras, Atendimento Fraterno, 
Evangelização da Infância, Juventude e da Famí-
lia. Aproveitem A Luz Imperecível do Evangelho 
do Cristo em cada minuto para que Ela possa 
iluminar as escolhas diárias, entusiasmando o 
Espírito imortal pela vida, enquanto há tempo 
nessa reencarnação.

Parabéns aos queridos Papais!

Boa Leitura com votos de muita paz!

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

   tempo... enquanto há tempo!!! 
Patrimônio concedido por Deus a todos nós 
democraticamente, que possamos aproveitá-lo 
com vigilância, oração e ação no bem, enquanto 
há tempo. Aplicando na prática as lições que a 
Doutrina dos Espíritos nos elucida, é quase a 
totalidade do caminho para a harmonia e a cura. 
Por isso a importância do estudo nobre, da dedi-
cação em cuidarmos da Evangelização de nossas 
crianças e jovens, enquanto há tempo.

A Humanidade, juntamente com toda a 
natureza, avança numa jornada evolutiva, e 
todos regidos pelas Leis Naturais, é o assunto 
primordial abordado no artigo “As Leis Morais”. 
“A Terra: Mundo de Provas e Expiações” nos 
elucida da importância de colocarmos em práti-
ca os conhecimentos que a Doutrina Espírita nos 
traz, e ao realizarmos a nossa reforma íntima, 
construímos nossa cura. 

Quanta responsabilidade temos no pensar! 
É a tônica do artigo “In�uência Espiritual em 
Nossos Pensamentos e Atos” e o quanto a Dou-
trina Espírita pode nos esclarecer e nos ajudar 
em fazermos melhores escolhas. Com o artigo 

“O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o 
Espiritismo” podemos conhecer a quarta obra do 
Pentateuco que ensina e explica a consciência dos 
Espíritos no mundo espiritual em consequência 
das ações praticadas na Terra.

Sabemos que Deus, nosso Pai, nos ampara e 
direciona constantemente, e segundo João, Jesus 
é O Verbo de Deus manifesto ao mundo.  Investir 
nosso tempo em absorver os ensinos de Jesus e 
colocá-los em prática é inteligente e seremos 
pessoas melhores. Assim, a coluna Evangelho 
Redivivo nos estimula a conhecer, meditar, sentir 
e vivenciar os ensinamentos do Mestre e Guia da 
Humanidade, acompanhem!

O tempo como ferramenta de limite para 
cumprimos uma tarefa, o identi�camos clara-
mente na reencarnação do Espírito na Terra.  
Con�ram no artigo “Planejamento Reencarnató-
rio” que nos traz importantes esclarecimentos e 
na indicação da obra “Religião dos Espíritos”, 
como o conhecimento e o estudo nos ajudam a 
otimizar nossa cota de tempo evolutivo.

Bezerra de Menezes é homenageado nesta 
edição com todo nosso carinho e gratidão por ser 
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Espíritos” e dizia que mesmo sendo o conheci-

mento novo para ele, sen�a que era espírita de 

nascença. 

Em 1886 assumiu publicamente abraçar os prin-

cípios da Doutrina Espírita e daí 

por diante Bezerra de Menezes 

foi o catalisador de todo o MEB 

– Movimento Espírita Brasilei-

ro, como preconizara Ismael, na 

obra “Brasil Coração do Mundo, 

Pátria do Evangelho”.

Foi presidente da FEB – Federa-

ção Espírita Brasileira – em 

1889 e em 1895, quando mais 

se agigantava a maré da discór-

dia no meio espírita, onde per-

maneceu até 1900 harmonizando, quando de-

sencarnou. Até hoje atua, espiritualmente, na 

União e Unificação do MEB.

Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcan�, o médi-

co dos pobres, nasceu no Ceará em 29/08/1831 

e faleceu no RJ em 11/04/1900. Casou-se duas 

vezes, teve 9 filhos.

Aos 19 anos, foi para o Rio de 

Janeiro, a fim de cursar medicina 

e, para poder estudar, dava aula 

de filosofia e matemá�ca.

Doutorou-se em 1856, traba-

lhou por 2 anos como cirurgião 

tenente do Exército Brasileiro e 

por 30 anos atuou na vida parla-

mentar. Tem mais de quarenta 

obras publicadas, como o livro: 

“A loucura sob novo prisma”, 

que até hoje, segundo Divaldo P. Franco, é refe-

rência para a Ciência.

Em 1875 ganhou um exemplar de “O Livro dos 
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Datas Espíritas
de Agosto

Agosto de 2022

01/08/1865 - Publicada a primeira edição de O Céu e 
o Inferno, de Allan Kardec.

03/08/1895 - Dr. Bezerra de Menezes assume a pre-
sidência da Federação Espírita Brasileira.

15/08/1952 - É fundada a Mansão do Caminho, obra 
social de amparo a criança, em Salvador (BA).

15/08/1975 - Desencarne de Rodolfo Calligaris. 
Durante quatro décadas trabalhou pelo movimento 
espírita. Participou ativamente dos esforços para 
unificação. Também publicou vários artigos em 
órgãos da imprensa espírita, incluindo a revista Refor-
mador e alguns livros como: “O sermão da monta-
nha” e “As leis morais”.

17/08/1940 - Desencarne do pesquisador dos fenôme-
nos mediúnicos, Sir Joseph Oliver Lodge.

18/08/1886 - Reencarne de Pietro Ubaldi, em Folig-
no, Itália. Sua extensa obra é publicada no Brasil pelo 
IPU – Instituto Pietro Ubaldi.

19/08/1936 - Lançado o primeiro programa espírita 
radiofônico do Brasil, por Caibar Schutel, em Arara-
quara (SP).

22/08/1957 - Desencarna Leopoldo Machado, gran-
de incentivador das mocidades espíritas.

22/08/1926 - Desencarne de Amélia Augusta do 
Sacramento Rodrigues. Quando encarnada foi notá-
vel poetisa, professora emérita, escritora consagrada, 
teatróloga, legítimo expoente cultural das Letras na 
Bahia. No Plano Espiritual continuou seu trabalho 
esclarecedor e educativo, baseada principalmente no 
Evangelho de Jesus, participando da falange de Joan-
na de Ângelis, mentora de Divaldo Pereira Franco. 
Publicou: Até o fim dos tempos, Há flores no caminho, 
Luz do mundo, O Semeador (infantil), Pelos cami-
nhos de Jesus, Primícias do reino, Quando voltar a 
primavera, Trigo de Deus.

26/08/1850 - Reencarna Charles Robert Richet, 
Prêmio Nobel de Medicina, defensor do Espiritismo.

27/08/1959 - Desencarne de Maria Dolores. Foi 
poetisa e desde cedo mostrou talento para a escrita, 
formando-se no magistério em 1916. Ao lado do mari-
do italiano, Carlos Larocca, conheceu a Doutrina 
Espírita na década de 1940. Maria Dolores fez parte 
da Legião da Boa Vontade e foi uma das trabalhadoras 
mais dedicadas do Lar das Meninas Sem Lar e ao 
amparo aos mais necessitados de Salvador. Nunca 
teve filhos biológicos, mas adotou seis meninas como 
filhas do coração. Durante 13 anos, foi colaboradora 
assídua de jornais baianos, já adotando o pseudônimo 
que utilizaria no mundo espiritual. Aos 56 anos, con-
traiu uma violenta pneumonia que acabou por provo-
car sua desencarnação. Anos depois, a poetisa come-
çou a transmitir lindos poemas do mundo espiritual, 
por intermédio de médiuns como Francisco Cândido 
Xavier e Divaldo Franco. Antologia da Espiritualida-
de foi a sua contribuição para a FEB Editora. (Fontes: 
Dados extraídos do livro “A Vida Conta”.)

28/08/1882 - Realizada a primeira exposição espírita 
do Brasil com mostra de vários trabalhos mediúnicos 
e material doutrinário.

29/08/1831 - Reencarna Adolfo Bezerra de Mene-
zes, em Riacho do Sangue, Ceará. Foi presidente da 
FEB em 1889, 1895 e permanecendo até 1900, quan-
do desencarnou.
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O Céu e o Inferno 
ou A Justiça Divina

Segundo o Espiritismo

dado segundo suas obras”.

Se o Livro dos Espíritos é considerado a 
base �losó�ca; o Livro dos Médiuns, a base 
experimental; O Evangelho segundo o 
Espiritismo, a base moral; A Gênese, conforme 
J. Herculano Pires, representa um marco histó-
rico no campo cientí�co, abrindo as perspecti-
vas da ciência para a Era Cósmica; O Céu e o 
Inferno ensina e explica a consciência dos 
Espíritos no mundo espiritual, trazendo suas 
situações naquele plano, ensinando a todos os 
encarnados o que pode ocorrer, em consequên-
cia das ações praticadas na Terra.

Esta obra não é muito conhecida, entretan-
to vale a pena sua leitura e estudo, para que 
todos saibam realmente o que acontece com a 
vida no plano espiritual, tomando pleno co-
nhecimento sobre o chamado céu, purgatório e 
inferno, e comprovando os ensinamentos espí-
ritas de que todos nós não seremos penalizados 
eternamente, por não termos agido correta-
mente nesta existência, mas teremos, pela mise-
ricórdia Divina, a oportunidade de nos melho-
rarmos, e também nos elevarmos espiritual-
mente quando praticamos o amor.

O que todos os leitores �carão contentes e 
confortáveis de saber, é que além de entende-
rem a magní�ca argumentação não só dos 
temas das doutrinas espirituais, mas também e 
principalmente as comunicações dos Espíritos 
pertencentes a diversos estágios evolutivos, 
�cando aptos para utilizar seu livre arbítrio nas 
ações praticadas, não como obrigação, mas 
como uma necessidade evolutiva moral.

  quarta obra do pentateuco da Doutrina 
Espírita, publicada em 1º de agosto de 1865, 
tem como principal objetivo con�rmar a ação 
da justiça divina e a consequência que ocorre às 
almas após a chamada “morte”, pelo resultado 
das ações no planeta. Além de comprovar a 
justiça de Deus, demonstra a imortalidade do 
Espírito, e o que ocorrerá como resultado de 
seus atos terrestres.

Na visão espírita, o céu é a consciência da 
alma em ter praticado o amor incondicional, 
elevando-se moralmente e atingindo no plano 
espiritual um ambiente puro; o chamado infer-
no é o local de dores e sofrimentos pelas ações 
errôneas praticadas na transição planetária, 
sendo constituído por variados ambientes 
sombrios e aterradores.

A primeira parte do livro expõe as causas do 
temor da morte, e porque os espíritas não a 
temem, o inferno cristão imitando o pagão, os 
limbos, quadro do inferno pagão, esboço do 
inferno cristão, purgatório, doutrina das penas 
eternas, código penal da vida futura, os anjos 
segundo a igreja e segundo o Espiritismo; a 
origem da crença nos demônios, segundo a 
Igreja católica e o Espiritismo, intervenção 
deles nas modernas manifestações e a proibição 
de evocar os mortos. A segunda parte é dedica-
da à desencarnação, com a �nalidade de nos 
demonstrar a situação da alma, durante e após a 
“morte”, oportunizando a todos a chance de 
compreender a ação da Lei de Causa e Efeito, 
em real equilíbrio com as Leis Divinas, rati�-
cando o princípio evangélico: “A cada um será 

Texto: Adilson A. Simas

A
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 a questão 459 do Livro dos Espíritos, 
Kardec pergunta: In�uem os Espíritos em 
nosso pensamento e em nossos atos?

“Muito mais do que imaginais. In�uem a 
tal ponto, que, de ordinário, são eles que vos 
dirigem”.

Na resposta ditada pelos Espíritos �ca claro 
a complexidade do tema, tendo em vista o vasto 
campo de abrangência dela.

Somos sempre in�uenciados pelos espíri-
tos, podendo ser esta in�uenciação boa ou 
ruim. Mas neste ponto é que o assunto �ca 
complexo. Para o bem e 
para o mal?? Como as-
sim?

Partindo do pressu-
posto que pensamento é 
energia, e que, essa ener-
gia se expande ao in�nito, 
ao pensarmos expandi-
mos nosso pensamento, 
que viaja através de ondas 
ao in�nito, havendo um 
ou mais Espíritos que 
comungam com esta 
mesma faixa vibratória, 
ele será atraído por nós. 

Como? Somos nós 
que atraímos o Espírito ao 
nosso encontro. Sim, de forma bem simples, 
pensou, vibrou, atraiu.

Quanta responsabilidade temos no pen-
sar!!! 

Todos nós sempre pensamos, o pensamento 
é que nos liga, nos atrai, a esse ou àquele 
Espírito.

Em decorrência do que estamos pensando, 
sofreremos a in�uência dos Espíritos neste 
pensamento propriamente dito, de que forma?

Como atraímos Espíritos que estão em 
sintonia com nosso pensamento, este(s) vão 
colaborar, incentivar, ampliar ou sugerir ações 
(atos) com referência ao assunto que estou a 
pensar.

Bom, vimos que surge de forma automática 
a questão do ato (agir, pôr em prática) que pode-
mos praticar ou não. Mas, pode o Espírito ape-
nas in�uenciar nosso pensamento? Pode, mas 
via de regra ele quer que transformemos o pen-
samento em ação (ato).

A cada pensamento nosso haverá uma apro-
ximação, ligação mental, com um ou mais 
Espíritos que estejam sintonizando com este 
pensamento.

Se sofremos uma in�uência espiritual, seja 
ela para o bem ou para o mal é porque demos 
anuência (permissão) ao(s) Espírito(s) in�uen-
ciador(es). 

Nós somos quem autorizamos o Espírito a 
nos in�uenciar?? Sim, através de um dispositivo 
presente em nós chamado: LIVRE-ARBÍ-
TRIO.

Segundo nos informa a Doutrina Espírita, 
nenhum Espírito consegue manipular o nosso 
Livre-Arbítrio, somente nós o acessamos.
Desta forma está claro que eu sou senhor dos 

meus pensamentos e atos, 
cabendo exclusivamente a 
mim o poder de pensar e 
colocar em prática este 
pensamento.
Os Espíritos irão apenas 
alimentar o meu pensa-
mento, fazendo com que o 
ato derivado deste pensa-
mento seja praticado 
conforme a minha aceita-
ção à in�uência do Espí-
rito.
C on c lu í m o s ,  qu ant a 
responsabilidade temos 
no pensar e agir. Como 
proceder então para afas-

tar esta in�uência? Tem uma regra que funciona 
sempre se conseguirmos colocá-la em prática: 
VIGIAR E ORAR.

É fácil, vigiar? Não, constantemente não 
conseguimos vigiar nossos pensamentos e atos, 
pois vivemos, quase sempre, agindo por impul-
so, sem analisar nossos pensamentos, e, por 
imediatismo colocamos em prática, sem parar 
para analisar o que pensei e o que vou praticar.

Se conseguíssemos estar atentos (vigiando) 
a todos os nossos pensamentos, conseguiría-
mos de uma forma ou de outra, lidar e optar por 
esse ou aquele pensamento, tendo possibilida-
des de sempre optar pelo bem. Somos reféns de 
nossos pensamentos.

Encerrando, leiam atentamente a questão 
abaixo:

469. Por que meio podemos neutralizar a 
in�uência dos maus Espíritos?

“Praticando o bem e pondo em Deus toda a 
vossa con�ança, repelireis a in�uência dos 
Espíritos inferiores e aniquilareis o império que 
desejem ter sobre voś . (...)

Referências Bibliográ�cas:
O Livro dos Espíritos - Allan Kardec - FEB 

                Texto: Carlos Monteiro

Existem três pilares direcionados para a interpretação 
dos textos evangélicos que devem, necessariamente, 
apresentar o tríplice caráter metodológico: atemporal, 
universal e exclusivamente moral. É preciso muita aten-
ção para não incorrermos no equívoco de interpretar as 
Escrituras Sagradas por meio de uma leitura clássica, 
em geral impregnada de teologias e práticas ritualísti-
cas, espontaneamente impostas, no dia a dia, pelos 
atavismos que ainda se mantêm em nosso subconscien-
te.
Nesse sentido, o caráter atemporal, universal e exclusi-
vamente moral da Mensagem do Messias Divino são os 
princípios norteadores de todo o Evangelho Redivivo.
Assim, se temos a tendência a acreditar que os ensina-
mentos de Jesus se aplicam mais à época em que foram 
anunciados, com pouco ou nenhum valor para os dias 
atuais, as orientações do Cristo deixam de ser atempo-
rais. Se supomos que as orientações de Jesus estão dire-
cionadas exclusivamente, para o povo Judeu, não aten-
dem, portanto, ao caráter de universalidade. Se o foco 
for apenas, parte histórica e cultural, personagens e 
lugares, ela se revela escassa, sem muita validade espiri-
tual para o homem moderno. Pois o objetivo da Bíblia 
não é ater-se ao excessivo detalhamento ou exatidão dos 
fatos históricos, mas sim a elevação dos corações.
É bastante desa�ador ver Cristo não como corpo e nem 
como individualidade, mas como O Verbo de Deus 
manifesto ao mundo (João, 1).
São conceitos universais que igualmente, foram utiliza-
dos por Allan Kardec na elaboração das obras da Codi-
�cação, nos estudos, análises e ensinos espíritas. Assim 
ensino para o Codi�cador indica, “que os adeptos não se 
assustem com a palavra ensino”. Também há ensino fora 
do que é dado do púlpito e da tribuna. A simples conver-
sação é um ensino. Toda pessoa que busca convencer 
outra, seja pelo processo das explicações, seja pelo das 
experiências, está ensinando. O que desejamos é que 
seu esforço produza frutos e é por isso que julgamos por 
bem dar alguns conselhos, de que também poderão 
aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos.
Jesus fala a cada personalidade em particular, as suas 
lições alcançam cada indivíduo, de acordo com caracte-
rísticas que lhe são próprias, em consonância com o 
degrau evolutivo no qual se encontra. Nestes termos, a 
melhor intepretação dos ensinos de Jesus, o Verbo de 
Deus, é aquela que faz a pessoa melhor.

Evangelho 
Redivivo  

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

Espírito Alcione - Livro: Renúncia - Psicogra�a 
de Francisco C. Xavier pelo Espírito Emmanuel

Diga-me o que pensas e te direi 
Quem te acompanha em espírito!!! 

Em Nossos Pensamentos e Atos

A Influência Espiritual
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A Terra: Mundo de Provas e Expiações

vio dos demais para não atrasar a evolução destes. 
Nas próximas encarnações, estes espíritos não pode-
rão permanecer encarnando junto com os demais. 

Então para onde vão estes espíritos resistentes? 
O Evangelho Segundo o Espiritismo nos explica 

que existem diferentes categorias de mundos habita-
dos, classi�cados segundo o grau de adiantamento 
ou de inferioridade dos seus habitantes: Mundos 
Primitivos, Mundos de Expiação e Provas, Mundos 
de Regeneração, Mundos Felizes ou Ditosos e Mun-
dos Celestes ou Divinos. 

Nosso planeta Terra está em transformação, 
deixando gradativamente de ser um Mundo de 
Expiação e Provas, onde o mal prevalece sobre o 
bem, para se transformar em um Mundo de Regene-
ração.

É importante que entendamos que os espíritos 

Você deve estar se perguntando o que uma laranja 
podre tem a ver com um Mundo de Provas e Expia-
ções, mas a comparação tem uma razão de ser... 

Uma laranja podre deve ser retirada do meio das 
boas para não contaminá-las, não é? Nós, espíritos 
imperfeitos, somos como uma laranja. Uma pessoa 
negativa ou com comportamentos inadequados 
in�uencia negativamente a harmonia de um grupo e 
deveria ser retirada do convívio dos demais para não 
in�uenciá-los negativamente. Entretanto, diferente-
mente da laranja que não tem como se recuperar do 
apodrecimento, nós temos nosso Livre Arbítrio e 
podemos corrigir nosso comportamento, mas al-
guns se recusam a realizar sua Reforma Íntima e 
persistem em atitudes desagregadoras, contrárias à 
Lei do Amor. Como nada pode deter o progresso, 
estes espíritos resistentes serão retirados do conví-

que encarnam em um mundo não se acham a ele 
presos inde�nidamente. Quando alcançam o grau 
de adiantamento que esse mundo comporta, pas-
sam a encarnar em outro mais adiantado, e assim 
por diante, até atingirem a perfeição. É uma recom-
pensa a ascensão a um mundo superior, como é um 
castigo a permanência em um mundo inferior, ou 
(usando a comparação com a laranja) a retirada, 
daqueles que se obstinaram no mal, para outro 
planeta ainda mais infeliz que o atual.

A a�rmação de Jesus de que “a felicidade não é 
deste mundo” reforça o fato de que nosso planeta é 
lugar de Provas e Expiações e a Lei de Causa e Efeito 
apenas complementa essa ideia, esclarecendo que se 
a causa do nosso sofrimento não está nesta vida, está 
em uma existência anterior. 

Se a felicidade então não é deste mundo, signi�-
ca que estamos condenados a sofrer? 

Não! Jesus também disse: “Eu vim para que 
todos tenham VIDA e vida em abundância”. Signi-
�ca que fomos criados para sermos felizes e que 
somos os únicos responsáveis pelo nosso sofrimen-
to, por resistirmos na realização da nossa reforma 
íntima, por não combatermos o egoísmo e o orgu-
lho.

Nestes tempos de transformação planetária para 
um Mundo de Regeneração, Jesus nos convida a 
re�etirmos sobre que tipo de laranja somos. Para 
continuarmos encarnando neste mundo em evolu-
ção, façamos nossa reforma íntima e sigamos o 
exemplo do Cristo na prática da Lei do Amor.

ara entendermos o planejamento reencarna-
tório, precisamos ter clareza sobre o que é a reen-
carnação.

Reencarnação signi�ca “entrar de novo na 
carne”.

O Espírito retorna ao plano físico utilizando 
um novo corpo formado especialmente para 
nova existência.

A reencarnação representa o recurso de o 
Espírito continuar progredindo.

A reencarnação é sempre precedida de plane-
jamento, de modo que ninguém está solto, e 
muito menos por acaso na Terra, havendo for-
tíssimas razões para termos renascido nesse ou 
naquele país, nessa ou naquela cidade, nessa ou 
naquela família, com incontáveis facilidades ou 
di�culdades, mesmo que agora não saibamos 
identi�cá-las e apontá-las.

Para essa volta ao mundo físico, o Espírito 
passa por uma preparação, que recebe o nome de 
planejamento reencarnatório. 

O Espírito prestes a reencarnar, dependendo 
da sua condição no plano espiritual, pode partici-
par e escolher suas provas, conforme resposta 

dos Espíritos para a pergunta de Kardec em 
“O Livro dos Espíritos”:

Pergunta 264: Que é o que dirige o Espírito 
na escolha das provas que queira sofrer?

Resposta: “Ele escolhe, de acordo com a natu-
reza de suas faltas, as que o levem à expiação des-
tas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, 
impõem a si mesmos uma vida de misérias e priva-
ções, objetivando suportá-las com coragem; outros 
preferem experimentar as tentações da riqueza e 
do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má 
aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões 
inferiores que uma e outros desenvolvem; muitos, 
�nalmente, se decidem a experimentar suas forças 
nas lutas que terão de sustentar em contato com o 
vício.”

Como vimos, pela resposta dada à Kardec, 
após a morte da matéria, o Espírito retorna para o 
plano espiritual e, em uma próxima oportunida-
de, utiliza a carne novamente como instrumento 
para continuar seu progresso no mundo físico.

E, como toda criação do universo e as Leis de 
Deus, a reencarnação também é perfeita.

No planejamento reencarnatório são decidi-

das as características e provas da sua nova vida.
O Espírito trabalha, pesquisa, estuda e observa 

para fazer a sua escolha. Tal a�rmação às vezes 
provoca surpresa, por existir quem acredite que, na 
Terra, integra determinada família por engano. 
Entretanto, e como facilmente se pode observar, 
um mínimo de planejamento é necessário até mes-
mo para o cumprimento de tarefas primárias de 
nosso dia a dia.

Mas nem sempre o Espírito participa do plane-
jamento da sua próxima reencarnação. Em alguns 
casos, a reencarnação é processada sem a concor-
dância prévia do Espírito.

Esse tipo é chamado de reencarnação compul-
sória.

A reencarnação compulsória é uma saída para 
Espíritos pouco evoluídos, que ainda são muito 
apegados à matéria e, não desenvolveram a cons-
ciência espiritual.

Dessa forma, como o Espírito não é capaz de 
planejar a sua reencarnação, são os guias e mento-
res que se encarregam do plano, conforme a neces-
sidade de cada Espírito, podemos concluir então 
que toda reencarnação se dá de forma planejada.

P Texto: Izolema Atolini

Planejamento Reencarnatório

Texto: Erwin Steigleder



Mas como tudo é cíclico e nada é perma-
nente, tudo se transforma e progride, foi cria-
da também a Lei de Destruição, que por um 
lado é necessária e natural quando faz com que 
as coisas se renovem para o cumprimento do 
progresso do universo através dos �agelos 
destruidores, mas por outro lado é abusiva 
quando a nossa ambição é a sua causa. Entre-
tanto, para o equilíbrio da natureza foi estabe-
lecida a Lei de Conservação que faz com que 
se mantenha a vida no planeta, da �ora, da 
fauna, e os seres humanos valorizem a sua 
própria vida que é um presente de Deus e o 
principal instrumento para o progresso dos 
espíritos.

Por �m, a Lei de Justiça, Amor e Caridade 
foi estabelecida para que em sua jornada o 
homem possa saber qual rumo tomar fazendo 
com estas sejam as únicas rotas seguras para 
atingir a evolução plena e, para nos ajudar, 
através da Lei de Adoração, o Pai permitiu 
que tenhamos sempre o sentimento inato de 
que Ele existe e nos permitindo aproximar 
Dele através do recurso da oração, que tem por 
objetivo elevar nossos pensamentos e senti-
mentos em Sua direção, pedindo forças para 
enfrentarmos as di�culdades, louvando-O, 
agradecendo-O e mantendo nossa esperança 
em um futuro melhor, certos de Sua justiça 
perfeita e de Seu amor in�nito e universal.
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do alto do horizonte espiritual, é possível per-
ceber que Deus é justo e bom uma vez que dá 
vida a todos os espíritos da mesma forma no 
ato da criação e os faz percorrer o mesmo cami-
nho evolutivo, respeitando o ritmo e as esco-
lhas de cada um. Para esta jornada de progres-
so o Pai maior estabelece a Lei de Liberdade 
que permite o livre-arbítrio que é a faculdade 
que temos de determinar nossa própria con-
duta, porém, impondo a responsabilidade 
pelos nossos atos por estarem sujeitos à Lei de 
Causa e Efeito que faz com que todo mal come-
tido necessite ser reparado e todo bem realiza-
do atue em nosso favor ampliando o patrimô-
nio das nossas virtudes, que formam o verda-
deiro tesouro que as traças não corroem e os 
bandidos não roubam.

Porém, não é possível progredirmos sem a 
convivência com os demais espíritos e o Cria-
dor estabeleceu também a Lei de Sociedade 
para que possamos trabalhar o orgulho e o 
egoísmo - os nossos grandes obstáculos - que 
sem a convivência não seria possível. Por isso 
constituímos família e precisamos trabalhar 
pois esta necessidade de nos relacionarmos faz 
com que esta lei seja cumprida. Entretanto, 
para que o homem possa se multiplicar na 
Terra e poder viver em sociedade durante 
múltiplas reencarnações foi estabelecida e Lei 
de Reprodução que tem como base o casa-
mento.

ada acontece por acaso no universo. 
Todos os acontecimentos estão sujeitos à Lei 
Divina ou natural, eterna e imutável, que rege a 
orquestra universal reproduzindo a sinfonia 
do Criador, que é a única verdadeira para a 
nossa felicidade. Tanto no plano físico regu-
lando o movimento e as relações da matéria-
bruta, sendo estudada pela ciência, quanto no 
plano espiritual regulando as relações com 
Deus e com o próximo, estabelecida no Evan-
gelho de Jesus, esta lei atua de forma perfeita 
como perfeito é o Seu Criador, nos indicando 
o que devemos ou não devemos fazer. A infeli-
cidade acontece quando dela nos afastamos, 
porque mesmo inscrita na nossa consciência 
temos di�culdades para compreendê-la e 
disso decorre o mal existente no mundo, pois o 
bem é tudo o que está de acordo a lei divina 
porque é lei de amor.

Para dar cumprimento à lei divina ou natu-
ral, os espíritos da codi�cação nos apresentam 
que Deus criou a Lei do Progresso que nos 
impulsiona a evoluir intelectual e moralmente 
desde a nossa criação, como espíritos simples e 
ignorantes, até atingirmos a perfeição como 
espíritos puros, fato que apresenta que todos 
somos iguais perante Deus e explica a existên-
cia da Lei de Igualdade, incompreendida 
muitas vezes pelo fato de observarmos os acon-
tecimentos unicamente do ponto de vista da 
vida material. Porém, ao ampliarmos o olhar 

As Leis Morais

N
Texto: André Graf
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   homenagem aos Pais é antiga, a cerca de 
4 mil anos na Babilônia, um jovem teria moldado 
em argila o primeiro cartão, desejando sorte, 
saúde e vida longa a seu pai. E assim em nosso 
país, herdando a inspiração da tradição católica e 
internacional, �xou-se a data no segundo do-
mingo de agosto à partir de 1953. Outros países 
têm diferentes origens e datas comemorativas, 
porém quase todos tem um dia especial dedica-
do à �gura tão representativa que é o pai.

Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec e a 
Espiritualidade esclarecem sobre a paternidade 
na questão 582: - Pode se considerar como mis-
são a paternidade? "É, sem dúvida, uma missão, 
e é ao mesmo tempo um dever muito grande que 
obriga, mais que o homem pensa, sua responsabi-
lidade diante do futuro."

Essa questão deixa clara a missão divina 
atribuída aos pais, biológicos ou adotivos, pois os 
pais são peça fundamental no destino reencarna-
tório dos espíritos sob sua tutela. André Luiz na 
obra, Nos Domínios da Mediunidade, nos indica 
que: "a paternidade e a maternidade, dignamente 
vividas no mundo, constituem sacerdócio dos 
mais altos para o Espírito reencarnado na Terra, 
pois através dela a regeneração e o progresso se 
efetuam com segurança e clareza".

Temos também o grande exemplo evangéli-
co, pois José, simples carpinteiro, teve a missão 
de trazer Jesus à Terra e proteger a sagrada famí-
lia. José não nos deixou uma só palavra, ele falava 
com as mãos e ferramentas, re�etindo sua inten-
sa vida interior. Jesus desde pequeno acompa-
nhou os passos do pai, aprendendo o ofício, e 
seguiu trabalhando até o momento de cumprir 
com sua missão na Terra, mostrando que o tra-
balho é a base sólida da construção do caráter, 
baseado no desenvolvimento intelectual e moral 
do ser. Como José, existem milhares de pais 

sobre a Terra deixando seu legado aos seus �lhos 
baseados no amor, na ética, na responsabilidade, 
na caridade e no trabalho, cuidando com cari-
nho de seus �lhos. 

No Núcleo Espírita Erna Schmidt, no Bairro 
Conde Vila Verde em Camboriú, a Casa de Jesus 
desenvolve um trabalho voltado à Evangelização 
da Família, paralelo às atividades de Evangeliza-
ção das Crianças. O diálogo fraterno seguindo o 
esclarecimento e consolo da Doutrina Espírita 
para contribuir com o entendimento do Evange-
lho de Jesus e assim, além da ajuda material, 
auxiliar no amparo espiritual da comunidade 
com di�culdade e fragilidade social, com reali-
dades de desagregação da família, drogas e cri-
minalidade. 

É preciso re�etir sobre o papel dos pais, que 
trabalham para o alimento de seus �lhos, dando 
conforto que nunca obtiveram para si mesmos, e 
em muitos casos a referência moral. Tudo que 
precisam para renovar as forças é um abraço, um 
afago, ou uma boa conversa dos seus melhores 
amigos, os �lhos. 

Mesmo que por vezes alguns homens não 
atendem a este chamado divino, não cabe a nós, 
�lhos, censurar, pois o único credor de sua 
responsabilidade é o próprio Deus. A Doutrina 
Espírita nos traz o entendimento que os laços de 
amor são mais fortes que os biológicos, e coloca 
os pais em posição de reverência, pois diversas 
vezes são aqueles que seguram as emoções, as 
lágrimas, para passar aos �lhos a �rmeza e 
segurança de que tanto precisam. 

Desde que nascemos, somos todos �lhos ou 
�lhas, e como tal, devemos nos lembrar do nosso 
dever assinalado desde a revelação divina a Moi-
sés, “Honrai Pai e Mãe” tão bem explicado no 
Livro O Evangelho Segundo Espiritismo no 
capítulo XIV.

Agosto Mês dos Pais

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.

A

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!

tel:4733607708
http://www.facebook.com/centroespiritacasadejesus
http://www.instagram.com/c.e.casadejesus_bc
http://www.youtube.com/CentroEspiritaCasadeJesus
http://padlet.com/Espiritismo/cj_online


Haverá quem não tenha 
pensado no instante �nal da 
nossa trajetória terrestre? A 
vida continua além do túmu-
lo? Como será essa nova 
vida? Quais os fenômenos 
que se passam com aqueles 
que se desprendem dos 
liames carnais e dão entrada 

no outro mundo? Em A Crise da Morte, o autor 
comenta os testemunhos vindos do mundo espiri-
tual, submetendo-os ao processo cientí�co da 
análise comparada. Traça orientações sobre as 
bases da moral e dos deveres do homem na decisão 
do seu futuro. Ler esta obra é con�rmar as realida-
des de uma outra existência, de um mundo extra 
físico, cujas condições, para cada um de nós, sem-
pre dependerão do modo por que nos conduzimos 
moralmente enquanto Espíritos encarnados.

O Grande Enigma
Léon Denis

INFORMAÇÃO & CULTURA

Em Justiça Divina, o Espírito 
Emmanuel apresenta re�e-
xões sobre O céu e o inferno, 
obra da Codi�cação Espírita 
organizada por Allan Kardec 
em 1865. Buscando demons-
trar a Misericórdia Divina 
sempre presente na trajetória 

da humanidade, o autor espiritual apresenta, por 
meio da psicogra�a de Francisco Cândido Xavier, 
complexas questões �losó�cas e religiosas dividi-
das em 82 cativantes capítulos. 
Apesar de concisos, os densos comentários acerca 
dos temas abordados funcionam como verdadei-
ros roteiros para trilhar os caminhos do mundo, 
re�etindo sobre as di�culdades da vida e orientan-
do a evolução segura dos seres humanos rumo à 
ascensão moral.

Léon Denis foi o principal 
discípulo de Allan Kardec na 
divulgação e defesa da Dou-
trina Espírita.
Nesta obra ele aborda temas 
ligados ao Universo e Nature-
za, objetivando demonstrar o 

porquê da existência do homem e a lei do destino. 
Ressalta que a morte é simplesmente um segundo 
nascimento, onde deixamos o mundo pela mesma 
razão porque nele entramos, segundo a ordem da 
mesma lei. Na realidade, esse livro compreende duas 
obras bem distintas: o próprio “O Grande Enigma” e 
um apêndice importante, intitulado “Síntese 
Espiritualista”. Escrita sob a forma de diálogo, a 
“Síntese Espiritualista” se destina em especial aos 
principiantes. 

Justiça Divina
Chico Xavier
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Rua 600, nº 123
Centro

Balneário Camboriú

Religião dos Espíritos

pelo Espírito Emmanuel
Psicografado por Chico Xavier

Texto: Alexandre Esó�co

O Livro dos Espíritos é uma das obras básicas da doutrina dos 

Espíritos e que traz em si fundamentos importantes para nosso 

crescimento espiritual. Seu estudo é fundamental. Agora imagi-

ne estudar essa obra em conjunto com o conhecido mentor de 

Chico Xavier: Emmanuel. 

Foi com essa proposta que o livro Religião dos Espíritos foi produzido. 

Durante os estudos realizados nas sessões públicas em Uberaba (MG), o Espírito 

Emmanuel teceu sábios comentários sobre questões de O Livro dos Espíritos. São inter-

pretações de respostas dos Espíritos superiores e comentários sobre conceitos e pre-

missas que cons�tuem o Espiri�smo e nos demonstra a necessidade de se compreen-

der a grandeza que nos cerca. Através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o 

autor espiritual enfa�za os ricos conceitos inseridos no primeiro livro da Codificação 

como verdadeiros valores morais que podem servir de guia e base de sabedoria e amor 

nos caminhos humanos que buscam o encontro do Cristo.

 
A Crise da Morte
Ernesto Bozzano

https://forms.gle/fn5wNMrhgJU39wjL9
https://forms.gle/5n8d67Tjoq5brHg77
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988521551&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20receber%20o%20Jornal%20Ess%C3%AAncia%20Divina!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997724337
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988129952
http://www.casadejesus.org.br
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