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‘‘Fé inabalável só o é 

a que pode encarar 

de frente a razão, 

em todas as épocas 

da humanidade.’’

Allan Kardec



vel” a importância de desenvolvermos a fé, onde 
ela se apoia e se fortalece. Essa é a maior virtude 
que desenvolvemos com o auxílio do Espiritis-
mo, bem estudado e entendido, quando traze-
mos também o Evangelho de Jesus no coração. 

E é com o pensamento de união fraternal e 
espírito de construção que convidamos aos leito-
res a estarem absorvendo os conteúdos desta 
edição, formulando para nós mesmos as ques-
tões fundamentais para nossa reforma íntima, e 
como diz Dr. Bezerra de Menezes “Com união 
demonstraremos a nós mesmos que é possível 
amar sem exigir nada. Com uni�cação colocare-
mos as ideias pessoais em planos secundários, 
objetivando a coletividade.” *

Com Jesus tudo �ca mais claro e mais leve e 
com o Espiritismo a iluminar, vamos avançando 
em nossa jornada evolutiva, unidos.

Boa leitura, com votos de muita paz e amor.

*Mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira 
Franco, por ocasião do encerramento do 1º Congresso Espírita do 
Estado do Rio de Janeiro, na manhã de 25.01.2004, na sede da 
Federação Espírita do Rio de Janeiro, em Niterói, RJ.

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

ue possamos ainda uma vez, unidos 
pelos laços da fraternidade, estudar essa dou-
trina de paz e de amor, de justiça e de esperan-
ças, graças à qual encontraremos a estreita 
porta da salvação futura. [...]” Allan Kardec – 
Lv. A Prece.

Com o sentimento cada dia mais �rme em 
nossa fé e esperança, entramos no mês de outu-
bro que nos oferece inspiração e motivação em 
nos prepararmos para o termo do ano de 2022, 
unidos e fortalecidos no amor de Jesus. 

Muitos acontecimentos importantes aconte-
ceram em outubros passados escrevendo a histó-
ria do Espiritismo, como o nascimento de Hip-
polyte Denizard Rivail – o Codi�cador Allan 
Kardec, o Pacto Áureo, o reencarne e desencarne 
de tarefeiros ilustres do Espiritismo com desta-
que para Humberto de Campos e Pedro de Ca-
margo.  Homenageamos nesta edição a querida 
Meimei, benfeitora espiritual da Evangelização 
Infantil.

A Evangelização como educação dos senti-
mentos prepara Homens de Bem para o mundo 
regenerado, pois a grande mudança no mundo 
se dará no íntimo de cada um, através da vivência 
do Evangelho. Acompanhem nos artigos “Evan-

gelização – Vivência do Evangelho de Jesus” e 
“Trabalho, Solidariedade e Tolerância” a impor-
tância da nossa dedicação, perseverança e traba-
lho para superarmos os desa�os dos tempos de 
transição.

O materialismo é o maior desa�o que o 
Espiritismo tem que combater, e desde o princí-
pio, houve combate para o seu extermínio, como 
o Auto de Fé de Barcelona, visto a importância do 
Consolador Prometido para a evolução da Huma-
nidade. Mas o projeto vem do alto, iniciado pelo 
Livro dos Espíritos, e da obra granítica, nasceu a 
dialética espírita, que vai resistir às expressões do 
materialismo. Nos esclarecem esse importante 
fato o artigo “O Auto de Fé de Barcelona” e a colu-
na “Evangelho Redivivo”.

A Doutrina dos Espíritos como árvore fron-
dosa, a distribuir seus frutos através da caridade, 
alcança diversas direções e diversos modos. 
Acompanhem o artigo “Fora da Caridade não há 
Salvação” e a recomendação do livro “Religião 
dos Espíritos” como auxiliar ao estudo de “O 
Livro dos Médiuns” a nos iluminar o entendi-
mento das Leis Divinas. 

Conseguimos dar um passo além dos nossos 
limites emocionais? Vejam no artigo “Fé Inabalá-

‘‘Q

Meimei, apelido de grande afeto e carinho, 

adotada por ela e seu marido a par�r da 

leitura que estes fizeram do livro “Momen-

tos de Pequim” de um filósofo chinês, Lyn 

Yutang, cujo significado da palavra Meimei 

era “a noiva bem-amada.” 

Meimei ditou vários livros psicografados por 

Francisco Cândido Xavier, entre eles: Pai 

Nosso, Car�lha do Bem, Evangelho em Casa, 

Palavras do Coração, Deus Aguarda, e Mãe.

Nossa gra�dão pelas inspirações ao traba-

lho e ao verdadeiro aprendizado.

“Tudo o que temos, tudo o que vemos, tudo 

o que recebemos e sen�mos pertence a 

Deus, Nosso Pai, que tudo engrandece e 

aperfeiçoa, em nosso bene�cio”. 

Meimei

Poe�sa, professora, 

abnegada tarefeira 

no compromisso de 

amor e luz.
Irma de Castro Ro-

cha, conhecida como, 

Meimei, trabalhado-

ra da Espiritualidade 

Maior,  nasceu na 

cidade de Mateus Lemos-MG no dia 22 de 

outubro de 1922.
Adorava crianças, e por um período traba-

lhou como subs�tuta numa escola paroqui-

al, foi onde conheceu Arnaldo Rocha, com 

quem se casou aos 20 anos. Por conta de 

uma nefrite de que era portadora desde a 

infância, desencarnou em 01 de outubro de 

1946, aos 24 anos. 

EDITORIAL

ESSÊNCIA DIVINA: Periódico publicado pelo Centro Espírita Casa de Jesus - Presidente: Silvania da C. Picchetti 

Bertolini Vice: André Graf de Almeida Comunicação Social: Cristina Turri. Jornalista Responsável: Thatiana Sestrem

Diagramação: Stella Alvarez e Nélio Marques - Endereço: R. 600, nº 123, Centro, Baln. Camboriú - SC, CEP

88330-630. Telefone: (47) 3360-7708. Contatos Online: casadejesus.org.br , cecasadejesus@hotmail.com ,

facebook.com/casadejesus. Federação Espírita Catarinense (fec.org.br). Tiragem mensal: 600 exemplares.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Página 2 Essência DivinaPágina 2 Essência DivinaPágina 2 Essência Divina

       Espírito de Ternura Meimei
Por Sayonara Almeida

DIRETORIA
Silvania da C. P. Bertolini - Presidente

André Graf de Almeida - 1º Vice-Presidente

Rogério Rossol - 2º Vice-Presidente 

Ivanete F. Marsango - 1ª Secretária

Gianna Maffezzolli Silva - 2ª Secretária

Luthero Worm - 1º Tesoureiro 

Janice M. Franco - 2ª Tesoureira

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


Datas Espíritas
de Outubro

Outubro de 2022

01/10/1946 - Desencarne de Meimei (Irma de Castro 
Rocha).
03/10/1804 - Reencarna o Codificador da Doutrina 
Espírita, Allan Kardec.
03/10/1943 - Publicado Nosso Lar, primeiro livro de 
Francisco Cândido Xavier e André Luiz. 
05/10/1949 - É assinado o Pacto Áureo na FEB, obje-
tivando a unificação do Espiritismo no País.
07/10/1949 - Reencarne de Raul Teixeira, médium e 
escritor espírita.
09/10/1977 - Lançamento da Campanha Nacional de 
Evangelização Espírita Infantojuvenil.
09/10/1861 - É realizado o Auto de Fé de Barcelona, 
ordenado pela Igreja Católica, queimaram diversos 
livros enviados por Kardec a um livreiro espanhol.
10/10/1865 - Desencarne de Francisco Leite Bitten-
court  Sampaio, médium e escritor.
11/10/1966 - Desencarne de Pedro de Camargo, 
conhecido como Vinícius. Durante trinta anos fez 
trabalho de divulgação das verdades evangélicas da 
Doutrina Espírita. Em outubro de 1949, com Carlos 
Jordão da Silva, representou o Estado de S. Paulo no  
II Congresso Espírita Pan-americano, em que entida-
des espíritas de âmbito estadual reuniram-se e conse-
guiram materializar o sonho de muitos espíritas, cri-
ando o Conselho Federativo Nacional e assinando o 
Pacto Áureo de Unificação. Pedro de Camargo foi um 
dos signatários desse instrumento de pacificação 
espírita nacional. Teve notória atuação no campo da 
assistência social espírita, priorizando, entretanto,  o 
trabalho em prol do esclarecimento evangélico-
doutrinário. A FEB publica livros de sua autoria, entre 
outros: Na Seara do Mestre e Nas Pegadas do Mestre.
13/10/1926 - Desencarne de Miguel Viana de Car-
valho, militar e tribuno espírita. O seu nome represen-
tou no campo da disseminação do Espiritismo. 
19/10/1909 - Desencarna na Itália, César Lombroso, 
criminalista e observador espírita.
23/10/1918 - Desencarna Pedro Richard, um dos 
fundadores do Grupo Ismael.
24/10/1944 - Desencarna Aura Celeste (Adelaide 
Augusta Câmara), médium espírita de atuação mar-
cante no amparo à criança e à velhice.
25/10/1886 - Reencarne de Humberto de Campos. 
Sua infância foi marcada pela miséria, mas, mudou-se 
para o Rio de Janeiro, onde se tornou brilhante jorna-
lista, cronista de sátiras sob o pseudônimo de Conse-
lheiro XX. Adoeceu e modificou o estilo. Sepultou o 
Conselheiro XX e passou a escrever cheio de piedade, 
compreensão e entendimento para com as fraquezas e 
sofrimentos do seu semelhante. Eram cartas de dor e 
desespero que chegavam às suas mãos, pedindo so-
corro e auxílio. E ele, tocado nas fibras mais sensíveis 
do coração, a todas respondia, em crônicas, pelos 
jornais, atingindo milhares de leitores em circunstân-
cias idênticas de provações e lágrimas. Três meses 
após seu desencarne, retornou do Além, através do 
médium Chico Xavier e começou a escrever, sacudin-
do o País inteiro com suas crônicas de além-túmulo. 
Passou a escrever sob o pseudônimo de Irmão X, pois 
a família processava a FEB por conta da venda dos 
livros psicografados. 
25/10/1943 - Desencarne de Luiz Olímpio Guillon 
Ribeiro, tradutor das obras de Kardec. Foi presidente 
da FEB.
31/10/1948 - Realiza-se em São Paulo, o Congresso 
Brasileiro de Unificação Espírita.
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A Fé Inabalável

Allan Kardec, vai nos dizer em o ESE no 
Cap. 19: “O poder da fé recebe uma aplica-
ção direta e especial na ação magnética; 
por ela o homem age sobre o �uido, agente 
universal, lhe modi�ca as qualidades e lhe 
dá uma impulsão, por assim dizer, junta 
uma fé ardente, pode, apenas pela vontade 
dirigida para o bem operar esses fenôme-
nos estranhos de cura e outros que, outrora 
passariam por prodígios e que não são, 
todavia, as consequências de uma lei natu-
ral.”

O Espiritismo, nos traz o conhecimento 
da força do pensamento, que somado à 
vontade agem sobre o �uido cósmico, 
dando a esse, propriedades especiais, agin-
do sobre a matéria como sobre os �uidos 
espirituais.

“Os Espíritos agem sobre os �uidos 
Espirituais, não que os manipulem como 
os homens manipulam os gases, mas com o 
pensamento e a vontade; O pensamento e a 
vontade são para os Espíritos aquilo que as 
mãos são para os homens.” A Gênese, Ca-
pítulo 14.

"A fé raciocinada, que se apoia sobre os 
fatos e a lógica, não deixa nenhuma obscu-
ridade; a pessoa crê, porque tem a certeza, e 
só tem a certeza porque compreendeu. Eis 
por que essa fé não se dobra: visto que fé 
inabalável é aquela que pode encarar 
frente a frente a razão, em todas as épocas 
da humanidade. É a esse resultado que o 
Espiritismo conduz, triunfando também 
sobre a incredulidade, todas as vezes em 
que não encontra a oposição sistemática e 
interessada."  ESE - Cap.19 - A Fé Trans-
porta Montanhas.

     fé é o sentimento inato no homem, 
de sua destinação futura e a consciência 
que tem das faculdades imensas, cujo ger-
me foi depositado nele, primeiro em estado 
latente, e que deve fazer eclodir e crescer 
por sua vontade ativa.” O Evangelho 
Segundo o Espiritismo – ESE – Cap. 19. 
Sendo, pois, um desenvolvimento do ins-
tinto para a inteligência.

Nos primórdios de nossa jornada evo-
lutiva, essa fé intuitiva, que nos dava força 
para despertar e sairmos para a luta, em 
busca da sobrevivência e do desenvolvi-
mento intelectual do homem, e é essa mes-
ma que nos move a cada dia de nossa vida.

É, pois o sentimento de fé que traz a 
esperança e o acreditar que a cada dia que 
começa, temos uma nova oportunidade de 
fazermos melhor o que �zemos ontem.

Em nosso aprendizado religioso, atra-
vés dos tempos, nos foi ensinado que fé é 
acreditar, mas com a nossa evolução a hu-
manidade, começou a perceber que para 
acreditar, precisamos compreender, o que 
nos levou a desacreditar e que consequen-
temente levou uma parte signi�cativa da 
humanidade ao mais absoluto materialis-
mo.

Com o advento do Espiritismo, Allan 
Kardec, através de seus estudos, cientí�cos 
e �losó�cos, nos revela, em suas obras 
básicas, o conhecimento do mundo 
Espiritual, e explica de forma incontestá-
vel, Deus, a vida futura, a imortalidade da 
alma, e, a ação da criatura imortal, nesse 
mundo imaterial para nós, mas real para os 
Espíritos, bem como a in�uência e ligação 
do mundo material com o mundo espiri-
tual.

Texto: Araripe R. Aguiar‘‘A



A
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  coragem e o discernimento de tarefei-
ros pioneiros da Doutrina Espírita juntamen-
te com Espíritos responsáveis pelo “Projeto de 
União de Uni�cação” foram determinantes 
para a decisão de concretizar o Pacto Áureo 
com a Caravana da Fraternidade, que é um 
marco histórico na trajetória do Espiritismo 
no Brasil.

Para falarmos da Caravana da Fra-
ternidade precisamos entender os passos 
históricos.

Na obra “Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho”, Humberto de Campos 
discorre sobre uma das visitas periódicas de 
Jesus à Terra no �nal do século XIV, a �m de 
observar os progressos de sua doutrina e ob-
servou ainda muito egoísmo e orgulho. Desta 
assembleia nasce um grande projeto do alto 
para nos ajudar no desenvolvimento moral, e 
Jesus determina que as terras onde seria mais 
tarde o Brasil, recebesse a árvore do Evange-
lho, a �m de no futuro ser o coração do mun-
do.

Com o lançamento da obra “O Livro dos 
Espíritos” em 1857, em Paris, inicia-se o 
Espiritismo, o Consolador Prometido por 
Jesus. Allan Kardec alerta que os espíritas 
deveriam dar importância a três aspectos: 
Estudo, Caridade e Uni�cação.

A Federação Espírita Brasileira – FEB, foi 
fundada em 02 de Janeiro de 1884.  Dr. 
Bezerra de Menezes, líder paternal e agrega-
dor, é convidado a presidir a instituição por 
duas vezes e ele deixa o Movimento Espírita 
Brasileiro em condições de harmonia, com 
propósito de�nido e que pudesse desempe-
nhar o seu papel de forma organizada.

Em 1904, por ocasião dos 100 anos do 
nascimento de Allan Kardec, foi organizado 
no Rio de Janeiro, um encontro com 2 mil 
pessoas, com seminários e estudos, e nesse 
momento se idealizou a criação de uma insti-

tuição na Capital de cada Estado Brasileiro, as 
Federativas, que �cariam responsáveis de 
�liarem Casas Espíritas em seus Estados, 
formando com a FEB uma grande rede, forta-
lecida na solidariedade e fraternidade.

Em 04/10/1949 houve uma reunião entre 
o Presidente da FEB, Wantuil de Freitas e um 
grupo de líderes espíritas que sentiam a neces-
sidade de união.  Resoluções e diretrizes fo-
ram registrados em Ata, que se transformou 
no Pacto Áureo, nome dado por Lins de 
Vasconcelos e que foi assinado por vários 
líderes, inclusive por Oswaldo Mello, funda-
dor da FEC – Federação Espírita Catarinense.

Para concretizar o Pacto, os pioneiros e os 
Espíritos responsáveis pelo projeto, saíram 
alegres pelo Norte e Nordeste do Brasil por 45 
dias, a Caravana da Fraternidade. Os carava-
neiros Artur Lins de Vasconcelos, Ary 
Casadio, Carlos Jordão da Silva, Francisco 
Spinelli e Leopoldo Machado realizaram as 
visitas e foram acolhidos pelas lideranças 
Espíritas de cada Estado e a ação dos carava-
neiros foi de esclarecer sobre a união dos 
Espíritas, a uni�cação, o estudo, a assistência 
social e sensibilizar os Espíritas sobre esse 
movimento organizado e uni�cado.

A Caravana da Fraternidade chega em 
Pedro Leopoldo em 11/12/1950, sendo rece-
bidos por Francisco Cândido Xavier, e 
Emmanuel incentiva os Espíritas à união e 
uni�cação.

Hoje o “Plano de Trabalho para o Movi-
mento Espírita Brasileiro” mantém o �rme 
propósito de �delidade Doutrinária e Uni�-
cação promovendo e realizando o estudo, a 
difusão e a prática do Espiritismo, colocando-
o ao alcance e à serviço de todos os seres huma-
nos, cumprindo a missão de “instruir e escla-
recer os homens, abrindo uma nova era para a 
regeneração da Humanidade.”

                Texto: Silvania da C. Picchetti Bertolini

A dialética foi ensinada por Sócrates (470ª.C.-399ª.C.) e 
divulgada por Platão (428/427 a.C.-348/347 a.C.). Dia-
lética é palavra originária do grego (dialéktiké) que 
signi�ca a arte do diálogo, a arte de debater, de persua-
dir ou raciocinar. Para Platão, lembrando Sócrates, a 
dialética é o movimento do Espírito, é sinônimo de 
�loso�a, é um método e�caz para aproximar as ideias 
universais.
A questão da dialética causa ainda, infelizmente, algu-
mas dúvidas, quando se pronuncia esta palavra, e mes-
mo no meio espírita. É que alguns estudiosos sempre se 
reportam à dialética marxista, conceituação que jamais 
se aplicaria ao contexto da Doutrina Espírita. 
A referência que aqui se faz é a dialética socrática, habil-
mente utilizada por Allan Kardec na constituição da 
Doutrina Espírita, e que passou, desde então, a ser co-
nhecida como dialética espiritual. Trazemos o Espírito 
Vianna de Carvalho que, habilmente, em sua página A 
Dialética do Espiritismo se pronuncia com muita pro-
priedade:
Por singular coincidência, quando Karl Marx apresen-
tava em Londres o seu Manifesto Comunista, no dia 31 
de março de 1848, naquela mesma noite, em Hydesville, 
no Estado de Nova York, nos EUA, os Espíritos conse-
guiram comunicar-se com a família Fox através de ruí-
dos[...].
Graças a irrupção da mediunidade ostensiva responsá-
vel pela ocorrência dos fenômenos exuberantes, na 
mesma ocasião em que surgiu a dialética marxista, 
igualmente trabalhava por Engels, os pródromos de 
uma outra de natureza espiritual se desenharam nos 
painéis da cultura, a �m de que o ser humano que se 
encontrava submergindo no materialismo cruel tivesse 
possibilidade de encontrar um roteiro de segurança 
para a própria iluminação e felicidade.
Ocorreu esse evento quando Allan Kardec, o magní�co 
Codi�cador do Espiritismo, observando aqueles fenô-
menos perturbadores para a cultura da época, encon-
trou a sua lógica, resistindo às mais variadas hipóteses 
que se levantaram para negá-lo ou diminuir-lhe a vitali-
dade, apresentando o resultado das suas cuidadosas 
observações e re�exões através de O Livro dos Espíritos. 
Com essa obra granítica nasceu a dialética espírita, 
portadora de conteúdos para resistir aos camartelos do 
marxismo e de outras expressões do materialismo. [...].
A dialética em torno de um ser integral – Espírito, perís-
pirito e matéria – atende a todas as necessidades �losó�-
cas e de comportamento, por explicar as injustiças soci-
ais e como solucioná-las, trabalhando o caráter de cada 
qual, de modo que, ao assumir a governança do lar, da 
o�cina de trabalho, de uma cidade, estado ou nação, não 
haja diferença de conduta entre o ser que pensa e aquele 
que age a serviço e para o bem de todos.

Evangelho 
Redivivo  

Caravana da Fraternidade

Ensino Espírita e a 
Dialética Socrática 
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Auto de Fé de Barcelona

estranho pois os livros deveriam, em tal situação, 
terem sido devolvidos ao remetente em seu país 
de origem, a França. Contudo, não ocorreu e o 
espetáculo, como pôde-se classi�car esse ato de 
intolerância, os volumes foram queimados como 
se fossem réus da inquisição. Assistiram ao auto 
de fé: um padre, revestido das roupas sacerdotais, 
trazendo a cruz numa mão e a tocha na outra 
mão; um notário, encarregado de redigir a ata do 
auto de fé; o escrevente do notário; um emprega-
do superior da administração da alfândega; três 
moços (serventes) da alfândega, encarregados de 
manter o fogo; um agente da alfândega, represen-
tando o proprietário das obras condenadas pelo 
bispo. Uma multidão inumerável encobria os 
passeios e cobria a imensa esplanada onde se 
elevava a fogueira. Quando o fogo consumiu os 
trezentos volumes ou brochuras Espíritas, o pa-
dre e seus ajudantes se retiraram, cobertos pelas 
vaias e as maldições dos numerosos assistentes 
que gritavam: "Abaixo a inquisição!"

Entretanto, mesmo que fosse de forma dissi-
mulada, e neste momento mais acirrada após a 
queima dos livros, apenas contribuiu para a pro-
paganda da doutrina espírita, foi a consagração 
do Espiritismo, de forma literal o seu batismo de 

E sse evento trata-se da queima, em praça 
pública, em Barcelona, Espanha, de 300 volumes 
de obras espíritas, que Allan Kardec havia remeti-
do ao livreiro Maurice Lachâtre, que era um inte-
lectual e editor francês, grande propagandista do 
Espiritismo na Espanha e havia encomendado 
volumes de diversos títulos espíritas a Kardec 
para acolher em sua livraria em Barcelona. Só não 
contava com a intolerância do bispo da cidade 
que havia ordenado que as obras fossem apreen-
didas e queimadas numa grande fogueira. O 
episódio, ocorrido em 09 de outubro de 1861, às 
10:30 horas, conhecido como o Auto De Fé De 
Barcelona, apenas serviu para revigorar a cora-
gem do livreiro.

O material chegou à Espanha através de tra-
mitação legal, com impostos e taxas devidamente 
pagos por Kardec e com a documentação correta. 
O destinatário pagou os direitos de entrada dos 
volumes, mas antes que fossem entregues, uma 
relação dos títulos foi enviada ao bispo de Barce-
lona, pois a liberação de livros e/ou sua censura, 
competia à autoridade eclesiástica. O bispo, to-
mando conhecimento da natureza dos livros, 
ordenou que fossem apreendidos e queimados 
em praça pública pela mão do carrasco. Fato esse 

fogo. Mas a Espanha levantou-se como um só 
homem, para saber o que era essa doutrina que 
aterrorizava o clero. A comissão episcopal foi 
vaiada pelo povo, e assim que a guarda armada se 
retirou da Praça do Quemadero, onde muitos 
mártires tiveram seus corpos incinerados no 
intuito de salvar as suas almas, o povo simples 
recolheu as cinzas dos livros e fragmentos que 
não foram consumidos pelas chamas, e levaram 
para as suas casas.  Um exemplar de "O Livro dos 
Espíritos", carbonizado pela metade, foi enviado 
a Allan Kardec, que o guardou como uma doce 
lembrança em uma urna. Lamentavelmente, a 
intransigência que ainda perdurou na primeira 
metade do século XX, fez com os nazistas, duran-
te a 2ª Grande Guerra Mundial, destruíssem a 
urna. 

Muitas outras perseguições viriam. Muitas 
lágrimas ainda seriam derramadas. É por isso que 
o movimento espírita tem que respirar liberdade, 
tem que ser compreensivo, mas não conivente, 
porque venceu a ditadura de Napoleão 3º - a força 
esmagadora da perseguição religiosa, o orgulho 
acadêmico das ciências, o esnobismo �losó�co, 
para �rmar-se como doutrina consoladora e 
iluminadora.

e tempos em tempos, surgem ideias e pro-
postas revolucionárias que prometem salvar o 
mundo das suas di�culdades e trazer a justiça 
inserida em novas ordens sociais, com variadas 
roupagens políticas. Porém, quando olhamos 
para o cerne de todas elas, encontramos sempre a 
mesma essência: o materialismo.

Todas as áreas do conhecimento humano 
avançam céleres no desenvolvimento de novos 
recursos e tecnologias, que buscam auxiliar e 
facilitar a nossa vida, trazendo sempre o conforto 
e o bem-estar material.

Apesar dos melhores resultados, quando 
observamos ao nosso redor percebemos que 
continuamos sempre envoltos pelas seculares 
mazelas morais que nos acompanham desde que 
iniciamos a nossa jornada civilizatória.

Ainda não conseguimos compreender a 
extensão e a profundidade da proposta de Jesus, 
que nos apresenta o seu jugo suave e leve, convi-
dando-nos a conviver paci�camente por meio do 
respeito mútuo, sob a prática da conjugação do 
verbo amar.

Ao contrário das recomendações do Mestre, 
vemos a intolerância e a cizânia em todos os can-
tos, o ódio e a desídia sendo semeados em todos 
os lugares, principalmente nas mídias e redes 
sociais. Espaços virtuais, que deveriam ser ferra-

mentas de aproximação e integração entre as 
pessoas, tornam-se arenas em que se disputam 
opiniões e cada lado defende acirradamente o seu 
ponto de vista.

Vivemos tempos difíceis.
O ambiente da nossa Casa Espírita acaba 

sendo prejudicado por este espírito da contenda, 
trazendo-nos a descon�ança e a discórdia e 
promovendo o afastamento de confrades das 
lides espíritas.

Como devemos pautar a nossa conduta? 
Onde buscar referências para nosso proceder? 
Bastaríamos pôr em prática os ensinos de Jesus, 
melhor expressos na tríade de Kardec, que nos 
traz um roteiro para as nossas ações, em prol de 
um mundo melhor: “Trabalho, Solidariedade e 
Tolerância”.

Trabalho na causa do Cristo, dedicando o 
nosso tempo no estudo, no exercício e na divul-
gação das ideias espíritas, levando a luz do enten-
dimento a todos os interessados e contribuindo 
para a formação do homem de bem. No livro Leis 
Morais da Vida, o espírito Joanna de Ângelis nos 
diz que “O trabalho é, ao lado da oração, o mais 
e�ciente antídoto contra o mal, porquanto con-
quista valores incalculáveis com que o Espírito 
corrige as imperfeições e disciplina a vontade”.

Solidariedade em auxiliar, partilhar o sofri-

mento do outro e sempre que possível atenuá-lo, 
buscando levar o consolo, o esclarecimento e a 
iluminação das consciências, auxiliando a nós 
mesmos e aqueles que estão ao nosso lado.

Tolerância para aceitar a diversidade, admitir 
nos outros modos diferentes e diversos de pensar, 
de agir e de sentir.

Sejamos o exemplo da conduta que buscamos 
orientar àqueles que adentram as nossas Casas 
Espíritas. Sejamos as Cartas Vivas do Evangelho, 
conforme nos sugere Paulo de Tarso.

Antes de difundir ideias que dividem, vamos 
falar do Evangelho que aproxima. Não vamos nos 
deter em discussões inúteis e estéreis, que valori-
zam questões materialistas e exterminam os melho-
res propósitos cristãos. A grande mudança no mun-
do se dará no íntimo de cada um, através da vivên-
cia do Evangelho.

 ...Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: “Tra-
balhemos juntos e unamos os nossos esforços, a �m de 
que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra”, 
porquanto o Senhor lhes dirá: “Vinde a mim, vós que 
sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio 
aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a �m de que 
daí não viesse dano para a obra!” ...
(Espírito de Verdade, Evangelho Segundo o Espiritis-
mo, capítulo 20, item 5 – Os Obreiros do Senhor)

D Texto: Luiz Antônio Brescovites

Trabalho, Solidariedade e Tolerância

Texto: Rogério Rossol



Com efeito, somos todos irmãos, apenas 
em posições e situações diversas na presente 
existência na Terra [vale lembrar para con-
solidar: a Vida é uma só, desdobrada, po-
rém, em várias existências], por sermos 
�lhos do mesmo Pai Celestial, do mesmo Pai 
Universal.

Não por acaso, umas das bandeiras do 
Espiritismo é Fora da caridade não há salva-
ção. Recomendamos a leitura e o estudo do 
capítulo XV de “ESE - O Evangelho segundo 
o Espiritismo”, de Allan Kardec.

“Não se pode verdadeiramente amar a 
Deus sem amar o próximo, nem amar o pró-
ximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se 
faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo 
contra Deus. Não podendo amar a Deus sem 
praticar a caridade para com o próximo, 
todos os deveres do homem se resumem 
nesta máxima: Fora da caridade não há 
salvação.” ESE, cap. XV.

A essência da perfeição é a caridade na 
sua mais ampla acepção, porque implica a 
prática de todas as outras virtudes. ESE- 
cap. XVII, item 2.

Daí a grandíssima importância de procu-
rarmos agir com caridade, na mente e no 
coração, sempre!
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Neste ponto, interessante relembrar o que 
a�rmou, em comentário pessoal, o Profes-
sor Hippolyte Léon Denizard Rivail, o nosso 
Allan Kardec: Há um elemento, que se não 
costuma fazer pesar na balança e sem o qual 
a ciência econômica não passa de simples 
teoria. Esse elemento é a educação, não a 
educação intelectual, mas a educação moral. 
Não nos referimos, porém, à educação mo-
ral pelos livros e sim à que consiste na arte de 
formar os caracteres, à que incute hábitos, 
porquanto a educação é o conjunto dos hábi-
tos adquiridos (questão 685 de O Livro dos 
Espíritos).

Vemos, assim, que é perfeitamente possí-
vel incorporar ao nosso dia a dia os bons 
hábitos de controlar o nosso tom de voz e de 
tratar bem a todas as pessoas, com o máxi-
mo respeito.

Tratar bem a todas as pessoas é uma reco-
mendação embutida no ensino maior de 
Jesus, o Cristo, nosso Modelo e Guia, nosso 
Irmão e Amigo de todas as horas: Amar a 
Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a si mesmo.

Quem ama ao próximo como a si mesmo 
estará, exatamente por esta razão, amando a 
Deus sobre todas as coisas.

         uitas pessoas acreditam que caridade 
é sinônimo de esmola. Em verdade, caridade 
vai muito além deste estreito limite, como se 
pode ver pelas informações contidas em 
dicionários comuns.

A caridade pode ser praticada por diver-
sos modos. E evidentemente a esmola con-
cedida a quem está com fome, muitas vezes 
trêmulo pela fome, não deixa de ser um ato 
de caridade, de socorro imediato, a quem 
está tão necessitado. 

Extraordinária e enxuta de�nição de 
caridade foi dada por Paulo de Tarso, o Após-
tolo: Caridade é o amor em ação.

Então, se estamos na via pública, por 
exemplo, e nos encontramos com um co-
nhecido que está a�ito, aturdido, desorien-
tado, indeciso ou com medo, o ato de lhe 
oferecermos atenção, de ouvi-lo com inte-
resse e preferencialmente sem interrupção, 
pode fazer com que ele se acalme, se tran-
quilize, desabafe e se sinta melhor, mais enco-
rajado, em condições de raciocinar com 
mais clareza e, assim, encontrar um cami-
nho para a solução de suas di�culdades 
momentâneas. Tal postura traz a marca 
indelével da caridade.

Importante também é o modo como fala-
mos com as pessoas, familiares ou não. O 
tom de voz que empregamos, por vezes, 
pode ser mais signi�cativo do que a própria 
fala. E o tom de voz pode ser treinado, pode 
ser controlado, para se tornar agradável aos 
ouvidos alheios, afastando-se por esse modo 
qualquer resquício de censura, de agressivi-
dade verbal, de menosprezo, de desrespeito. 

Igualmente importante a maneira como 
tratamos as pessoas. Adultas ou não, mere-
cem respeito. Para sermos respeitados é 
preciso fazer a nossa parte: respeitar. Todos 
gostam de ser respeitados, e o desejam, inde-
pendentemente de sua posição social, eco-
nômica, cultural, de sua cor, de sua raça, de 
sua crença. Respeitar a todos, aí incluídas as 
crianças, é manifestação incontestável de 
caridade, que deve começar em nossas casas.

Fora da Caridade Não Há Salvação

M
Texto: Antônio Moris Cury
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  Evangelização Espírita Infanto-juvenil é 
toda a atividade voltada ao estudo da Doutrina 
Espírita e à vivência do Evangelho de Jesus junto à 
criança e ao jovem. Só o amor constrói, e a manei-
ra ideal de plantarmos este amor no coração das 
crianças e jovens é levá-los ao conhecimento do 
roteiro seguro do Evangelho. Evangelizar é prepa-
rar os homens de amanhã em espíri-
tos evangelizados para o mundo 
regenerado.

Neste ano de 2022, a Campanha 
Permanente de Evangelização Espíri-
ta Infanto-Juvenil completa 45 anos e 
vem superando com trabalho, dedi-
cação e persistência, todos os desa�os 
que os tempos de transição exigem 
para que a mensagem do Cristo seja 
levada a cada criança e jovem, neces-
sitados de uma condução moral �rme 
e amorosa. Em outubro de 1977, o 
Conselho Federativo Nacional 
(CFN), inspirado na mensagem de 
Jesus: “Ide e evangelizai a todas as 
gentes” (Marcos 16: 15 a 20), motiva-
dos pela importância e necessidade 
da evangelização infanto-juvenil ser 
permanente e continuada, lançou a Campanha, 
que se fortalece e se estende até os dias de hoje.

Evangelizar é uma tarefa preciosa que cons-
trói o caráter do futuro homem de bem, educa os 
sentimentos, ensinando a pensar e agir para que a 
criança e o jovem consigam superar com dignida-
de os desa�os que a vida impõe. Como nos indica 
Guillon Ribeiro em uma psicogra�a de Chico 
Xavier: "Eduque-se o homem e teremos uma Terra 
transformada e feliz!"

O Núcleo Espírita Erna Schmidt (NEES), 
braço social do Centro Espírita Casa de Jesus em 
Camboriú, no bairro Conde Vila Verde, as ativi-
dades junto à comunidade em fragilidade social 
são baseadas na vivência da caridade, nas mãos 
em ação para auxílio ao próximo, seja nas o�ci-
nas, nas exposições, nos atendimentos fraternos, 
nos atendimentos médicos, no bazar, na entrega 
de cestas de alimentos, onde tarefeiros e voluntá-
rios auxiliam colocando seu tempo em prol do 
auxílio aos que precisam. E a Evangelização é uma 
das prioridades, pois logo após o início dos traba-

lhos do núcleo, em meados do ano de 1992, reali-
zados por um grupo de tarefeiros do Centro Espí-
rita Casa de Jesus, comprometidos com a Doutri-
na Espírita e com o exemplo do Mestre, veio a 
necessidade de acolher as crianças que vinham 
até ali e logo surgiram as aulas de Evangelização 
Infantil. 

A missão continua, se expandindo com a 
Evangelização no Pré-natal (gestantes), Evangeli-
zação de bebês, crianças, jovens e famílias. Com 
dias e horários determinados, o evangelizando é 
acolhido amorosamente com música e prece para 
dar início ao tema que será desenvolvido, sempre 
buscando a melhor forma de transmitir os ensi-
nos da Boa Nova, o amor e gratidão a Deus pela 
oportunidade bendita da vida. 

Vivendo e compartilhando amor, caridade, 
auxílio, trabalhando e ajudando, e sempre fazen-
do tudo com o coração. Amélia Rodrigues, psico-
gra�a Chico Xavier, na mensagem: Evangeliza-
ção, desa�o de urgência, nos diz: "... O homem 
será o que da sua infância se faça. A criança incom-
preendida, resulta no jovem revoltado e este assu-
me a posição de homem traumatizado, violento. A 
criança desdenhada, ressurge no adolescente inse-
guro que modela a personalidade do adulto infeliz. 
A criança é sementeira que aguarda, o jovem é 
campo fecundado, o adulto é seara em produção. 
Conforme a qualidade da semente, teremos a co-
lheita.”

Evangelização – Vivência 
do Evangelho de Jesus 

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

                Texto: Rogério RossolA
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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.

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.

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


Seara dos Mediuns

pelo Espírito Emmanuel
Psicografado por Chico Xavier

Texto: Alexandre Esó�co

A Doutrina dos Espíritos é árvore frondosa a distribuir seus 

frutos em diversas direções. Seus livros bases, produzidos 

pelo codificador em conjunto com a espiritualidade maior 

tenta de certo modo �rar o véu das leis divinas que nos foram  

ensinados em outros tempos através de párabolas.
Ensinamentos estes nos são explicados de modo claro e incon-

teste. O Livro dos Médiuns nos esclarece princípios e meios 

aplicáveis na comunicabilidade com os Espíritos para não cairmos em armadilhas desse 

fato.
Emmanuel, o querido mentor de Chico Xavier auxilia nesses estudos fazendo comentá-

rios da referida obra de Kardec para que possamos nos aprofundar cada vez mais.
Diz Emmanuel: “Esperando, pois, que outros seareiros venham à lide remediar-nos a 

imperfeição com interpretações e contribuições mais claras e mais eficientes em torno 

da palavra imperecível do grande codificador, de vez que os campos da Ciência e da 

Filosofia, nos domínios doutrinários do Espiri�smo, são con�nentes de trabalho a se 

perderem de vista, aqui ficamos em nossa tarefa de apagado expositor da religião 

espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo, para sublimação da inteligência e apri-

moramento do coração.”

Para popularizar o Espiri-
tismo e tornar mais fácil e ágil 
a sua divulgação, Allan 
Kardec, sem prejuízo das 
obras básicas da Doutrina 
Espírita, redigiu opúsculos e 
os distribuiu por toda a 

França, em valores acessíveis à população. A obra 
encerra a tradução de quatro deles: O espiritismo 
na sua expressão mais simples; Resumo da lei dos 
fenômenos espíritas; Caráter da revelação espírita 
e Catálogo racional das obras para se fundar uma 
biblioteca espírita. Agregamos ainda, o livreto 
Discursos pronunciados pelo aniversário de morte 
de Allan Kardec – Inauguração do dólmen do 
Codi�cador no Cemitério do Père-Lachaise, em 
Paris, no dia 31 de março de 1870. 

Allan Kardec
Princípios e Valores
Mauricio de Sousa

INFORMAÇÃO & CULTURA

Allan Kardec – O Educador e 
o codi�cador traz a mais 
completa bibliogra�a do 
Codi�cador do Espiri-tismo. 
De elaboração minuciosa, 
resultado de árdua pesquisa, 

fornece uma visão da personalidade intelectual e 
moral de Hippolyte Léon Denizard Rivail e sua 
obra como educador emérito. Enfoca temas como 
nascimento, formação escolar, in�uência de 
Pestalozzi, o apoio de madame Rivail, formação 
pro�ssional, fertilidade pedagógica, diplomas e 
recompensas e tantos outros. Ressalta a competên-
cia moral e intelectual de Rivail na grandiosa obra 
que realizou como apóstolo da renovação humana, 
sob o pseudônimo de Allan Kardec.

No livro Turma da Mônica: 
Allan Kardec – Princípios e 
Valores, a turma faz uma 
viagem a Paris, e conhece 
mensagens que podem ser 
aplicadas em qualquer situa-

ção. Com André, primo do Cascão, as crianças 
aprendem princípios do educador francês que 
ensinou que devemos nos esforçar para ser hoje 
pessoas melhores do que ontem; e amanhã, me-
lhores do que hoje.
Obra voltada ao público juvenil, desenvolvida por 
Mauricio de Sousa, Luis Hu Rivas e Ala Mitchel.
Vale a pena conferir .

Allan Kardec
O Espiritismo na Sua 

Expressão Mais Simples

Allan Kardec - O Educador 
e o Codi�cador

Zêus Wantuil e F. iesen
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Rua 600, nº 123
Centro

Balneário Camboriú

https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988129952
http://chat.whatsapp.com/Ew0xa7EENFz568jcViBARD
http://chat.whatsapp.com/KXfUCSMwrJNABPykUu0jAQ
http://www.fec.org.br
http://www.casadejesus.org.br
http://www.casadejesus.org.br
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