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ção dos nossos sentimentos e quando os médicos 
conhecerem bem o Espiritismo, saberão fazer a 
distinção entre o corpo e a moral doente. Veja 
nos artigos “Amai os vossos inimigos. O Antído-
to do Odio” e “Saúde Mental e Espiritismo” como 
podemos nos apoiar nos serviços oferecidos pela 
Casa Espírita e vencer pelo amor.

Nós do Centro Espírita Casa de Jesus estare-
mos sempre de portas abertas para o acolhimen-
to de todos irmãos e irmãs, de todas as famílias 
que quiserem estudar, meditar, sentir e vivenciar 
o Evangelho de Jesus à luz da Doutrina Espírita, 
para vivermos plenamente este momento do 
auge da transição planetária. Buscando a evolu-
ção com Jesus, temos a certeza de que chegare-
mos ao porto-amor, unidos pelos laços de frater-
nidade. 

Muita paz a todos e boa leitura.

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

inde a mim todos os que andais a�itos 
e sobrecarregados e eu vos aliviarei.” 

Jesus – Mateus 11:28

O chamado de Jesus vibra em nossos senti-
mentos, dando a certeza de que não estamos só e 
que o Espírito vive para sempre, só precisamos 
reencarnar para continuar a aprender e a evoluir. 

Enfrentando os desa�os, junto com Jesus, 
nosso dia a dia se torna sagrado, e se estivermos 
unidos em família, tudo �ca mais e�caz para a 
evolução. Acompanhe nos artigos “Desa�os 
Existenciais na Era Moderna” e “O Homem, Seu 
Tempo e Sua Missão” as dicas para que possamos 
nos apoiar e vencer os obstáculos. 

A arte é um dos caminhos que nos aproxima 
do Divino, em suas diversas linguagens e quando 
entendemos a importância de desenvolvermos e 
alimentarmos nossa parte espiritual, vamos 
despertar o desejo da edi�cação do Reino de 
Deus em nossos corações, que é o único cami-
nho para uma vida mais feliz. Assunto desenvol-

vido nos artigos “Música e Arte no Além” e na 
indicação do livro “Encontro Marcado”.

Como exemplo de dedicação na busca da vida 
com Jesus e mais feliz, Heloísa Pires, �lha de 
Herculano Pires nos brinda com o artigo “Para 
Não Esquecer Herculano Pires” dando seu lindo 
depoimento, em se considerando aluna dele. 
Acompanhe na coluna Datas Espíritas os desta-
ques importantes de novembro como Eurípedes 
Barsanulfo e Amélie Gabrielle Boudet, esposa de 
Allan Kardec, exemplos de devotamento e abne-
gação, que contribuíram na difusão da Doutrina 
Espírita. 

Homenageamos os jovens pela celebração do 
“Dia do Jovem Espírita”, com o artigo “União e 
Uni�cação | Pacto Áureo Mocidade Espírita” e 
que possam se desenvolver com união e harmo-
nia usufruindo da Evangelização oferecida pelos 
Centros Espíritas.

O Espiritismo nos ilumina com todo o ma-
nancial de conteúdo moral facilitando a educa-

‘‘V

membros da compacta Família Espírita Bra-

sileira, dos arpejos celes�ais, em regozijo 

pela efe�vação do Grande Ato, a comemo-

ração do seu 1º aniversário, levada a efeito 

na Casa de Ismael pela Comissão Central do 

seu Departamento Juvenil, com uma assis-

tência simplesmente estupenda.”

E que nossas Juventudes e Mocidades Espí-

ritas possam se desenvolver com união e 

harmonia no Movimento Espírita Brasileiro, 

com os fundamentos da Doutrina Espírita a 

iluminar o caminho e vivenciando o Evange-

lho de Jesus, lapidando seus corações, con-

tribuindo para a efe�vação do Brasil, cora-

ção do mundo e pátria do Evangelho.

h � p s : / / w w w. f e b n e t . o r g . b r / w p - c o n t e n t /

uploads/2014/11/Brasil-Espirita-nov-1950.pdf

No dia 13 de no-

vembro come-

mora-se o “Dia 

do Jovem Espíri-

ta” celebrando 

o Pacto Áureo 

de Unificação 

das Mocidades e 

Juventudes Espí-

ritas do Brasil, 

lançado no ano 

de 1949.
O periódico Brasil Espírita de 1950/Número-

8, relembra momentos da comemoração do 

primeiro aniversário do Pacto: “Se a no�cia 

do acontecimento do Pacto Áureo, em si 

mesma, valeu por uma verdadeira repercus-

são harmoniosa sob os céus e atmosfera do 

Cruzeiro do Sul, nos corações dos inúmeros 
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Datas Espíritas
de Novembro

Novembro de 2022

01/11/1918 - Desencarne do Após-
tolo do Triângulo Mineiro, Eurí-
pedes Barsanulfo. Observador de 
várias sessões com fenômenos de 
tiptologia, comunicações de alta 
expressão  fi losófica ,  cu ras 
maravilhosas, estudou-os cuida-
dosamente e, em 1905, converteu-se ao Espiritismo. 
Tornou-se o maior propagandista naquela região 
mineira, especialmente pelo eu bom exemplo. A obra 
que Eurípedes construiu, com sacrifício e abnegação, 
em honra do Espiritismo, foi grandiosa e imperecível 
e atesta sua fortaleza moral e sua fé luminosa. Eurípe-
des Barsanulfo era dotado de diversas faculdades 
mediúnicas desenvolvidas, sendo médium curador, 
receitista, auditivo, vidente, intuitivo, falante e psicó-
grafo. Era com muita facilidade que ele se desdobrava 
de um lugar para outro, e dava a topografia exata das 
localidades por onde o seu Espírito passava. Foi o 
refúgio para todos os aflitos e abandonados da sorte e 
manteve durante quinze anos uma farmácia para alivi-
ar as dores e minorar o sofrimento de seus semelhan-
tes, sem cobrar pelos remédios dos mais necessitados. 

06/11/1835 - Reencarne de Cesar Lombroso. 

10/11/1835 - Reencarne de Amália Domingo Sóler. 

10/11/1923 - Reencarne do médium João Nunes 
Maia. Em 1973, através do espírito de Franz Anton 
Mesmer, recebe a fórmula da Pomada Vovô Pedro, 
que cura males da pele. 

13/11/1949 - Pacto Áureo de Unificação das Mocida-
des e Juventudes Espíritas do Brasil. 

14/11/1876 - Reencarna, na Bahia, Manoel Philome-
no de Miranda. Divaldo Pereira Franco tem psico-
grafado diversos livros desse Espírito. 

20/11/1919 - Desencarna o marechal Francisco Rai-
mundo Ewerton Quadros. Foi o primeiro presidente 
de Federação Espírita Brasileira. 

23/11/1795 - Reencarna Amélie Gabrielle Boudet, 
mais tarde esposa de Allan Kardec. Mada-
me Allan Kardec, companheira incansá-
vel, tinha a certeza de que Allan Kardec 
com ela contava para prosseguir, no rumo 
já traçado, a obra moralizadora que lhe foi 
objeto de toda a solicitude durante os 

últimos anos de vida e não hesitou um só instante. 
Profundamente convencida da verdade dos ensinos 
espíritas, buscou garantir a vitalidade do Espiritismo 
no futuro, e, conforme ela mesma o disse, melhor não 
saberia aplicar o tempo que ainda lhe restava na Terra, 
antes de reunir-se ao esposo. Esforçando-se por con-
cretizar os planos expostos por Allan Kardec em “Re-
vue Spirite” de 1868, ela conseguiu, depois de cuida-
dosos estudos feitos conjuntamente com alguns dos 
velhos discípulos de Kardec, fundar a “Sociedade 
Anônima do Espiritismo”. Graças, pois, à visão, ao 
empenho, ao devotamento sem limites de Madame 
Allan Kardec, o Espiritismo cresceu a passos de gi-
gante, não só na França, mas também no Mundo todo. 

23/11/1904 - Descoberto em Hydesville, EUA o es-
queleto do mascate assassinado na casa da família 
Fox, autor das comunicações em 30 e 31 de março de 
1848. 

27/11/1983 - Lançamento da Campanha do Estudo 
Sistematizado – ESDE, durante reunião do Conselho 
Federativo Nacional (CFN), em Brasília.
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Música e Arte no Além 

O Espiritismo na Arte, em seu primeiro capítu-
lo intitulado Parte 1, nos conceitua “Arte”, diz 
ele:  Arte é o Belo... A beleza é um dos atributos 
divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse en-
canto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos 
cativa e enche a alma de admiração.

Dentre todas as formas de arte que o ho-
mem conhece, sem dúvida a mais prestigiada é 
a Música, não somente por nós que nos encon-
tramos sob o julgo de nossa encarnação, mas 
por toda a espiritualidade que nos fala e a�rma 
que nas bases de toda a criação do nosso 
Universo ressoam as harmonias celestiais da 
divina melodia do Criador. 

Nas esferas superiores a música se faz pre-
sente em sua total plenitude através de suas 
melodiosas harmonias que fazem o éter vibrar e 
ressoar, produzindo efeito sobre toda criatura. 
A música está presente na Prece, no Ar, na Luz, 
em toda a criação. A música atua na alma de 
forma essencialmente moralizadora. Maestro 
Rossini em uma breve dissertação no livro da 
Codi�cação “Obras Póstumas”, relatou para os 
médiuns Sr. Desliens e Nivart que os efeitos 
musicais produzidos pelas complexas harmo-
nias celestiais fundem as criaturas ao Criador 
agindo em uníssono elevando a percepção do 
espírito ao êxtase e que infelizmente a humani-
dade ainda não possui condições para sentir 
essa harmonia, mas nos deixa um alento: “O 
Espiritismo, moralizando o homem, exercerá 
uma grande in�uência sobre a Música. 
Produzirá compositores virtuosos que comuni-
carão virtudes(...) Seu advento mudará a Arte. 
Sua fonte é divina, sua força conduzirá por toda 
a parte onde haja homens para amar. Pintores, 
compositores, poetas, pedir-lhe-ão as suas inspi-
rações, e ele as fornecerá, porque é rico e inesgo-
tável!”

  a ressonância dos nossos dias atuais en-
contramo-nos imersos em um mundo que está 
constantemente passando por mudanças físi-
cas e principalmente estamos trilhando um 
novo e importante caminho em nossa jornada 
evolutiva: a Regeneração. Logo, nos vem em 
mente muitos questionamentos acerca do nos-
so processo evolutivo, tangendo, no que diz 
respeito, à nossa moralidade, indo de encontro 
com o quão sabemos sobre nós mesmos, como 
estamos trabalhando para o nosso próprio 
aprimoramento em nossa jornada terrena e o 
quanto já alcançamos do tão desejado autoco-
nhecimento. Deus em sua in�nita sabedoria 
nos criou à sua imagem e semelhança e nos 
dotou de consciência para que tivéssemos o 
discernimento sobre todas as coisas do mundo 
e para que pudéssemos contemplar a Beleza de 
sua Divina criação.

O homem por sua vez, na busca do reen-
contro com o Divino, dedicou-se a encontrar 
uma forma, um meio, uma linguagem para que 
pudesse expressar a sua divindade em meio à 
Criação. Então fez ele, o uso da Arte, e em suas 
diversas linguagens deu ao mundo a sua contri-
buição através das Artes Plásticas, com a pintu-
ra e escultura. Dedicou-se à Literatura criando 
belíssimos romances, alimentando nossos 
espíritos com maravilhosas poesias. Com as 
Artes Dramáticas criou Óperas de beleza ine-
narrável onde atores, cantores e músicos ence-
naram do Amor à mais terrível das Tragédias. 
Nos encantou com os Balés onde bailarinos 
pareciam �utuar com seus corpos sob pés que 
mal pareciam tocar o chão, mas foi na Música 
que o homem pode dar ao mundo um pequeno 
e pálido vislumbre de toda magnitude da beleza 
da criação de Deus. 

O nobre autor Léon Denis, em seu livro,     

Texto: Gustavo Valente CJArte – Coordenação de ArteN
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      iver nesse mundo sem ser desse mun-
do” é um conceito bastante difundido nos 
meios cristãos que resume o que talvez seja 
nosso principal desa�o existencial. Estar em 
dia com as necessidades materiais e mesmo 
com as frivolidades diárias são parte da vida 
do encarnado que deve fazê-lo santi�cando 
tais atividades, como explicado no trecho do 
Evangelho que abre este artigo. Contudo, 
como 'santi�car nossas vidas' e, no momento 
histórico presente, de que cores se reveste este 
desa�o? 

A condição de uma “vida santa” correlaci-
ona-se com a fala de Paulo de Tarso, “Tudo me 
é lícito, mas nem tudo me convém” (1 Coríntios 
6:12), que nos lembra da necessidade do dis-
cernimento nas escolhas que fazemos vida a 
fora. A�nal, reencarnamos para servir nosso 
ser eterno e não para satisfazer os desejos e 
sensações do eu terrestre com as abundantes 
distrações oferecidas pelo mundo.  

Santi�car as ações cotidianas é uma 
preocupação constante se o nosso 'pensar-
sentir-agir' está nos aproximando do Pai, 
mais do que uma questão de quanto de tempo 
dedicamos às coisas de Deus. Santi�car nosso 
dia a dia é então mais sobre usar a bússola 
deixada por Jesus, do que o relógio da correria 
diária. Decidir por viver de acordo com essa 
bússola que nos leva a Deus, é uma decisão 
pessoal, diária, intransferível e que depende 
tão somente de nós mesmos. Essa problemáti-
ca que revisitamos acima acompanha a huma-
nidade desde os tempos mais remotos, mas na 
atualidade é agravada pela aceleração de nos-
sas rotinas causada em grande parte pelo 
excesso de tecnologia, sendo que, de acordo 
com Joanna de Ângelis, a “ansiedade é uma 
das características mais habituais da conduta 
contemporânea” (em 'O Homem Integral' – 
Ansiedade). Vivemos em uma sociedade 

pautada por valores consumistas, imediatistas 
e individualistas, marcada pela rápida mu-
dança destes mesmos valores*. As crianças 
nascem em um mundo tecnológico, absor-
vendo uma avalanche de informações, e dis-
tantes da natureza e de um modelo vida que 
traga a estabilidade e perenidade dos valores 
éticos atemporais. **

Se para nós, adultos e condutores de famí-
lias, que chegamos a experimentar um mundo 
mais estável, onde as escolhas podiam ser 
melhor elaboradas e meditadas, é difícil nos 
pautar pela bússola de Jesus ao invés do reló-
gio de nossas obrigações materiais, o que 
dizer de nossas crianças que já nascem em 
uma sociedade acelerada, ansiosa e desconec-
tada do sagrado? É urgente a tarefa dos adul-
tos: que liderem o caminho santi�cando suas 
rotinas, ensinando através do exemplo como 
viver no mundo, colocando as prioridades do 
Espírito imortal antes das demandas da per-
sonalidade passageira.

Para que nos apoiemos uns aos outros, e 
caminhemos juntos com nossas famílias para 
mais perto de Deus, o Movimento Espírita 
proporciona momentos de estudo e confra-
ternização para crianças, jovens e famílias. 

Aqui na Casa de Jesus, já reativamos o 
encontro do grupo de pais da infância (aos 
domingos), da juventude (aos sábados) e, em 
comunhão com nossa regional, estamos pro-
movendo o Encontro da Família Espírita que 
se dará em Itajaí no próximo 13 de novembro. 
Procure o evangelizador de seu �lho, infor-
me-se e participe. 

* Para aprofundar este conceito ver 'Modernida-
de Líquida' de Zygmunt Bauman. 

** O livro 'Educar os �lhos compromisso inadiá-
vel' de Lucia Moysés traz capítulos que tratam dos 
males gerados pelas redes sociais e internet e seus 
re�exos na educação de crianças e jovens.  

Texto: Coordenação da Família – Casa de Jesus 
com colaboração do jovem João Miguel Salek Ferreira 

A mensagem que se segue, transmitida pelo Espírito 
de Verdade, representa o prefácio de “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo.” 
“Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos Céus, 
qual imenso exército que se movimenta ao receber as 
ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfí-
cie da Terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm ilumi-
nar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em 
verdade, que são chegados os tempos em que todas as 
coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, 
para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glori�-
car os justos.
As grandes vozes do Céu ressoam como sons de trombe-
tas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convi-
damos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da 
lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagra-
do, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro 
do universo.
Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de 
vós. Amai-vos, também, uns aos outros e dizei do fundo 
do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no Céu: 
Senhor! Senhor! ... e podereis entrar no reino dos Céus.”
Nessa comunicação mediúnica se destacam algumas 
ideias:
Os espíritos que receberam a incumbência de transmi-
tir o Espiritismo à Humanidade encarnada na Terra 
organizaram-se em poderosa e disciplinada equipe 
“qual imenso exército”, sob a coordenação e supervisão 
do Cristo. Essa equipe era constituída de entidades 
espirituais superiores, consideradas “as virtudes do 
céu”.
Virtude é o mesmo que qualidade ou valor moral; é a 
disposição de um indivíduo de praticar o bem, inata ou 
adquirida por educação. O homem de bem é necessaria-
mente virtuoso. “céus ou céu diz respeito ao espaço 
sideral ou cósmico, ou, no que diz respeito às tradições 
religiosas, traz o sentido de coisas celestes ou coisas de 
Deus. Quando escrita em maiúscula, Céu traduz-se por 
Providência Divina. 
Uma curiosidade: a palavra céu, shamayim, do hebraico 
ou shemayn do aramaico, é traduzida como “coisa er-
guida”, “expansão”. A primeira forma aparece 419 vezes, 
e a segunda forma 38 vezes, sendo encontradas em 31 
livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento 
(também denominado Escrituras gregas, porque foram 
escritas na língua grega), temos a palavra ouranós que 
literalmente, signi�ca céu, e que é citada 280 vezes, de 
Mateus ao Apocalipse. Em outras ocasiões, a expressão 
tà epouránia, que se traduz como “coisas celestes” é a 
utilizada. Trata-se, portanto, de palavra de ocorrência 
comum.
Continua próxima edição....

Desafios Existenciais
 na Era Moderna

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
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O Antídoto do Ódio

mais duro que seja um coração ele também des-
pertará para o amor.  

Amar o inimigo para muitos pode parecer o 
maior contrassenso, porque veem a vida com esse 
viés materialista onde o olho por olho determina 
a vingança e o desejo de ver o outro “pagando” o 
mal que fez. 

Segundo o LE na questão 796, nossas leis são 
tão pesadas porque ainda somos bárbaros, esta-
mos acostumados a punir o mal feito. A proposta 
trazida pelos Espíritos Superiores, passa pela 
Educação dos nossos sentimentos, incluindo a 
compreensão de Deus amoroso, justo e pleno de 
misericórdia. 

Isso não quer dizer que devamos nos subme-
ter à violência de qualquer tipo. Podemos até por 
exemplo, buscar direitos, mas o que nos move não 
poderá ser o sentimento de vingança, tão pouco 

A  mai os vossos inimigos.
Vivemos em constante luta interna, o bem que 
queremos expressar no mundo, e entenda-se 
mundo, como tudo e todos os seres viventes; nos 
escapa na menor contrariedade. 

A intolerância nos engole e o egoísmo nos 
assalta. A luta contra esses inimigos se passa pri-
meiro dentro de nós. Se os exemplos de Jesus, não 
foram compreendidos e sentidos no coração, 
seguiremos sem crivo expressando animosidade. 

O amor nasce, quando nos desvelamos de 
rótulos, quando respeitamos e compreendemos 
as verdades universais como Deus, Espírito, Reen-
carnação, Imortalidade e as Leis Divinas que 
colocam tudo e todos em ordem com o progresso. 

A vida física é um sopro breve para quem já 
compreendeu essas verdades, por isso a perversi-
dade e a maldade tem hora para terminar, por 

quando virmos alguém 
sofrer um prejuízo, evitar-
mos falar: “Tá vendo, está 
colhendo o que plantou”. 

Cada consciência traz 
em si um verdadeiro tribu-
nal, não precisamos apon-
tar faltas alheias.

Precisamos curar nos-
sos corações e desenvolver um olhar benevolente. 
Uma alma superior é aquela que perdoa, é aquela 
que entendeu que rancor e mágoa, só pesam no 
coração e retardam a jornada. 

Precisamos cultivar uma alma mais generosa, 
amorosa e perdoar setenta vezes sete vezes, dei-
xando a justiça e ordem aos cuidados de Deus e a 
nós o exercício primeiro de sermos brandos e 
pací�cos, sem sermos coniventes com o mal.

 á muitos anos, a humanidade tenta lidar 
com distúrbios psicológicos vários, das mais 
variadas formas. Não faz muito tempo que esses 
distúrbios eram vistos como eventos sobrenatu-
rais ou sua interpretação e abordagem eram 
in�uenciados por superstições. No início do 
século XIII, surgiram as primeiras unidades 
manicomiais, em geral com o objetivo de manter 
o indivíduo com distúrbios da mente internados 
e isolados da sociedade, e seus métodos terapêu-
ticos não eram exatamente humanizados. 

Dentre algumas medidas terapêuticas, inclu-
íam-se jatos de água com alta pressão (duchas), 
perfuração do crânio (trepanação), eletrocho-
ques sem suporte anestésico e a famigerada lobo-
tomia. No Brasil, as primeiras unidades manico-
miais surgiram no �nal do século XIX, e os 
serviços oferecidos seguiam os mesmos moldes 
das suas referências europeias. Uma instituição 
que �cou famosa (negativamente) foi o Hospital 
Psiquiátrico de Barbacena (ou Hospital Colô-
nia). 

Estima-se que nessa instituição, devido a 
diversos métodos terapêuticos não seguros e aos 
maus-tratos, aproximadamente 60 mil mortes 
ocorreram. Infelizmente, grande parte dos indi-
víduos que sofreram esses tratamentos desuma-
nos apresentava muito mais que um distúrbio 
cerebral neuroquímico, pois havia também um 

componente espiritual.
Em O Livro dos Médiuns, na questão 6, Kar-

dec pergunta: “A subjugação corpórea, chegada a 
certo grau, poderá levar à loucura?” No que os 
Espíritos respondem: “Sim, há uma espécie de 
loucura cuja causa o mundo desconhece, mas 
que não tem relação alguma com a loucura co-
mum. Entre os que são tidos por loucos, muitos 
são apenas subjugados. Precisariam de um trata-
mento moral, e não de tratamentos corpóreos, 
pois que com estes os tornamos verdadeiros 
loucos.  

Quando os médicos conhecerem bem o Espi-
ritismo, saberão fazer essa distinção e curarão 
mais doentes do que com as duchas”. 

Os Espíritos deixam bem claro nessa citação a 
importância do componente espiritual no que era 
simpli�cado apenas como “loucura”. Joanna de 
Ângelis, quando discorre acerca do transtorno 
depressivo, na obra Entrega-te a Deus, diz: “Na 
raiz do transtorno depressivo, existe sempre uma 
psicogênese de caráter obsessivo, resultante da 
infeliz conduta anterior da atual vítima [...]”. 

Assim, Joanna de Ângelis detalha mais os 
mecanismos dos transtornos psicológicos e psi-
quiátricos, ao deixar claro como um transtorno 
neuroquímico se sobrepõe ao componente espi-
ritual. Da mesma forma, tal processo se apresenta 
em outras patologias mentais. 

Para um tratamento adequado dessas patolo-
gias, é essencial que se associe o tratamento médi-
co e psicológico ao tratamento espiritual, incluin-
do-se neste último as psicoterapias do amor, da 
prece, da caridade, da paciência e da resignação 
como medicamentos indispensáveis. 

Nesse sentido, o horizonte nos traz grandes 
evoluções, na medida em que, além de evoluções 
nas medicações, nas técnicas psicoterápicas, nos 
modelos de internação, a medicina e a psicologia 
têm considerado as crenças religiosas e a fé como 
parcelas importantes no tratamento. 

H Texto: Cris Turri

Saúde Mental e Espiritismo 

Texto: Rô Pacheco



plano da inteligência e da cultura, a visão 
materialista do mundo e a concepção mate-
rialista do homem.”

Eu o vejo no além, risonho, iluminado e 
feliz. Alegre, dinâmico e interessado por 
tudo, como sempre o vi na última encarna-
ção, con�rmado por Chico Xavier que no 
seu sonho o viu feliz, pregando o Evangelho 
e lhe dizer que entendia o que gostava de 
falar. Emmanuel falou através de Chico, que 
meu pai foi o metro que melhor mediu Kar-
dec, tendo sido a maior inteligência espírita 
contemporânea. Eu considero meu pai ain-
da o meu professor de Filoso�a, que exem-
pli�cava a arte de bem viver, que ensinava 
como ser feliz com o mínimo necessário á 
vida na Terra, deixando sua marca de exis-
tente, transcendendo as fraquezas humanas 
e eu como aluna tive di�culdade para acom-
panha-lo, pois é grande demais.
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assim, mereceu o status de “Kardec brasilei-
ro”, de reconhecimento aos inúmeros servi-
ços prestados à Doutrina Espírita tendo, 
entre seus livros, aquele que foi democrati-
camente escolhido em processo de consulta, 
“O espírito e o tempo” como o “livro espírita 
do século XX”, ao lado de “O problema do 
ser do destino e da dor”, do pensador francês 
León Denis, e tendo adotado quase uma 
dezena de pseudônimos, o mais famoso foi 
Irmão Saulo.

Sem dúvida meu pai foi um cientista espí-
rita, principalmente quanto ao artigo “Uma 
tomada de consciência”, quando a�rmou: 
“Todos sonham com o momento em que a 
Ciência deverá proclamar a realidade do 
espírito. Mas essa proclamação jamais 
será feita, se a Ciência Espírita não atingir 
a maioridade, não se con�rmar por si 
mesma, podendo enfrentar virilmente, no 

        o dia 25 de setembro de 1914, meu pai 
reencarnava e este mês então serve para 
homenageá-lo como o maior pensador espí-
rita brasileiro de todos os tempos, podendo 
ser referenciado como o Kardec brasileiro, 
pois antes de ser espírita já era acatado como 
um excelente �losó�co e passando pela 
Teoso�a até acessar pela primeira vez o 
Livro dos Espíritos.

Antes de tudo demonstrou sua capacida-
de literária, com soneto sobre sua terra natal, 
“sonhos azuis”, “coração”, dos 16 aos 18 anos. 
Aos 32 anos, publicou “O caminho do meio”, 
seu primeiro e mais elogiado romance. Aos 
44, licenciou-se em Filoso�a com a tese 
“O ser e a serenidade.”

Em prol do Espiritismo, tornou-se o in-
terlocutor favorito dos programas de rádio e 
TV para debater com clérigos, parapsicólo-
gos e cientistas, sobre questões transcenden-
tais, pois conhecia bem a língua francesa, 
mantendo então uma sólida amizade com 
Chico Xavier, tendo escrito com ele, algu-
mas obras bastante interessantes, no âmbito 
do magistério, da �loso�a, da parapsicolo-
gia, do jornalismo e do sindicalismo.

Homem múltiplo, conseguiu conciliar a 
trajetória espírita com atividades pro�ssio-
nais no âmbito do magistério, da �loso�a, da 
parapsicologia, do jornalismo e do sindica-
lismo. 

Além de servidor público (Banco do Bra-
sil), atuou na esfera político-gover-
namental, por diversas vezes, e foi no Gover-
no Jânio Quadros, chefe do sub gabinete.

Publicou em torno de 85 livros (dos quais 
62, espíritas) e mais de 15 mil laudas, sobre 
as mais variadas temáticas, sendo ainda 
conferencista, escritor e articulista de mão 
cheia, mas sendo divergente das obras rous-
tenistas, nunca participou da FEB, mesmo 

Para Não Esquecer Herculano Pires

N
Texto: Heloisa Pires
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  uas realidades norteiam a nossa época, 
sendo: o desenvolvimento em termos materiais e 
o vazio existencial. A ciência e a tecnologia avan-
çam a passos largos, proporcionando qualidade 
de vida, com os progressos no campo da saúde, 
alimentação, energia, comunicação, acesso ao 
conhecimento, entre outros. Porém, do outro 
lado, o vazio existencial aparece no cenário das 
relações interpessoais, numa sensação de perda 
do sentido da vida, que podem gerar em maior 
grau depressão, e até o suicídio. 

O tempo atual é marcado por con�itos nas 
relações humanas, mais ou menos acentuados, 
por todo o globo terrestre. Muitos heróis anôni-
mos e solidários, e ao lado crimes bárbaros; indi-
ferença em relação ao irmão caído ao seu lado, e 
ações de caridade louváveis, originadas de onde 
não se espera, manifestações ideológicas exagera-
das, contrapondo vozes que promovem paz e a 
concórdia. Esse momento gera consequências 
espirituais danosas aos que se deixam impressio-
nar pelo negativo, em contraposição aos que 
valorizam o amor a Deus e ao próximo, e a carida-
de como base.

Do Livro Pão Nosso, obra de Chico Xavier, 
Emmanuel nos indica que precisamos ser mais 
ativos, e como medida de harmonia espiritual, 
propõe lançarmos um olhar mais além, de con-
templar mais longe: “...Transfere a observação 
para o teu campo de experiência diária e não olvi-
des que as situações externas serão retratadas em 
teu plano interior, segundo o material de re�exão 
que acolhes na consciência. Se perseverares na 
cólera, todas as forças em torno te parecerão ira-
das. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento, em 
cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, 
ninguém con�a em teu esforço. Se te habituaste às 
perturbações e aos atritos, di�cilmente saberás 
viver em paz consigo mesmo. Respirarás na zona 
superior ou inferior, torturada ou tranquila, em 
que colocas a própria mente...” 

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. Todas as atividades são 
iniciadas com harmonização e prece ao Pai e a 
Jesus, para que todos os pensamentos convirjam 
para a mesma avaliação de equilíbrio e serenidade 
durante as tarefas, e assim auxiliando aos traba-
lhadores e aos atendidos, que possam levar essa 
harmonia aos seus lares e auxiliar mesmo que por 
um tempo na construção de pensamentos e ações 
pelo bem, “... Orai e Vigiai...”.

Compreender a diversidade existente no 
mundo, conhecer e respeitar opiniões diferentes 
— ainda que contrários ao próprio entendimento 
— são desa�os da vida em sociedade, sobretudo 
quando acontecem no ambiente familiar ou pro-
�ssional, as pessoas que fazem parte do nosso 
convívio social, aprendendo a lidar com as diver-
gências de forma respeitosa, sem da emissão de 
juízos de valor.  

No Livro Vidas Vazias, Joanna de Ângelis, 
através de Divaldo nos direciona sobre as relações 
necessárias em nosso convívio social: “...Em teu 
esforço de auto iluminação, tem em vista que a 
paciência, é fator primordial para o êxito. No exer-
cício da paciência, faz-se imprescindível o autocon-
trole que demonstra a e�cácia da ciência da paz. 
Persevera naquilo que crês, pois sabes que o amor é 
a única solução para todas as di�culdades huma-
nas. O que não conseguires hoje, lograrás amanhã, 
se souberes permanecer �rme e sem desalento...”

O Homem, Seu Tempo e
Sua Missão 

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

                Texto: Rogério RossolD
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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!

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


A ABRARTE - Associação 
B r a s i l e i r a  d e  A r t i s t a s 
Espíritas, por meio desta 
obra, oferece aos dirigentes e 
trabalhadores de instituições 
espíritas elementos auxiliares 
aos estudos e práticas das 

atividades artísticas, sob a inspiração da Doutrina 
Espírita. Uma contribuição alicerçada nos saberes 
e fazeres de experientes trabalhadores no campo 
das artes, compromissados com o Espiritismo. 
Dentre os assuntos abordados, destacam-se: 
Fundamentação doutrinária, Utilização da arte no 
Centro Espírita, Papel dos envolvidos, Planejando 
e iniciando um núcleo artístico, Exemplo de proje-
to simples para implantação de um grupo artístico 
e Atividades iniciais de um grupo artístico no 
Centro Espírita.

Espiritismo na Arte
Léon Denis

INFORMAÇÃO & CULTURA

Para o �lósofo materialista 
francês Jean-Paul Sartre, o 
homem é um ser para a morte. 
Ao pôr de lado o materialis-
mo, Herculano Pires �ca com 
o essencial dessa visão e diz 
que todos temos de nos prepa-

rar para este desenlace. Quando desde o nascer na 
Terra o indivíduo é educado para a vida, torna-se 
imperioso se educar para a passagem, já que nin-
guém escapará desse fenômeno que é uma certeza. 
Pouco antes da desencarnação, o autor revisou os 
conceitos humanos da morte e deixou esse estudo 
indispensável ao nosso conhecimento e prepara-
ção. Alguns dos temas: conceito atual da morte, os 
vivos e os mortos, a extinção da vida, a eterna ju-
ventude, psicologia da morte, os mortos ressusci-
tam, entre outros.

Nesta edição você encontrará 
o livro O Espiritismo na Arte, 
do nobre autor Léon Denis. 
Nesta obra ele retrata o que 
ocorre na espiritualidade, no 
que se refere à arte, e como a 

beleza se manifesta através do artista encarnado 
na Terra. A obra foi elaborada com base em uma 
série de escritos por Léon Denis em 1922, para a 
Revue Spirite (revista espírita francesa, fundada 
por Allan Kardec), na qual se tratava da questão 
do belo nas diversas formas de arte (arquitetura, 
pintura, música, literatura, etecetera). A Autch 
Editora tem o prazer de trazer para você mais esta 
obra com conteúdo completo, em formato edita-
do e revisado.

Arte no Centro Espírita
Planejamento e Prática

ABRARTE

Educação Para a Morte
José Herculano Pires
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Encontro Marcado

pelo Espírito Emmanuel
Psicografado por Chico Xavier

Texto: Alexandre Esó�co

O Espiri�smo, como Religião Universal do Amor e da 

Sabedoria nos demonstra que a encarnação não é isenta de 

dificuldades, sofrimentos e desafios. Pelo contrário, diz que a 

existência na carne tem a proposta principal de nos aperfeiço-

ar, nos fazer melhor, justamente aprendendo a lidar com essas 

situações, as vicissitudes da vida, que são sempre desafiado-

ras aos nossos Espíritos. 

Emmanuel sabendo disso, nos oferece nessas páginas abençoadas do livro Encontro 

Marcado, pequenos textos que nos ajudam a despertar o desejo da edificação do Reino 

de Deus em nossos corações, que é o único Caminho para uma vida mais feliz, edifica-

ção esta que é feita através das lições imorredouras e vivenciadas  por Jesus!

E como Ele mesmo nos disse: “Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarrega-

dos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando 

e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e 

leve o meu fardo.” — Jesus. (Mateus, 11:28 a 30). 

Rua 600, nº 123
Centro

Balneário Camboriú

https://api.whatsapp.com/send?phone=5547988129952
http://chat.whatsapp.com/Ew0xa7EENFz568jcViBARD
http://chat.whatsapp.com/KXfUCSMwrJNABPykUu0jAQ
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547997724337
http://www.casadejesus.org.br
http://www.casadejesus.org.br
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